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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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RESUMO: Objetivou-se analisar a aplicabilidade do Brinquedo 
Terapêutico (BT) no cuidado de enfermagem às crianças 
hospitalizadas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
com abordagem qualitativa, orientada pela seguinte questão 
norteadora: “Quais são as contribuições que o BT proporciona 
diante do cuidado e manejo da enfermagem às crianças 
hospitalizadas?”. A busca dos artigos realizou-se nas bases: 
BVS; SCIELO; MEDLINE; LILACS; BDENF. Foram incluídos 
artigos que abordassem a temática proposta, completos e em 
português. Publicados nos anos de 2014 a 2019, com acesso 
gratuito nas bases mencionadas. Foram excluídos artigos que 
foram encontrados em duplicidades; artigos incompletos; fora 
do recorde temporal; que não atendessem a temática proposta. 
Com os devidos refinamentos através dos critérios de inclusão 



A APLICABILIDADE DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM ÀS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

19 
 

e exclusão, encontrou-se o quantitativo de 20 artigos, mas, que 
resultou em 12 artigos que se enquadraram nos critérios de 
inclusão e atenderam ao objetivo traçado. Os achados 
revelaram que embora o BT seja pouco utilizado, ele é aceito 
pela equipe de enfermagem como um recurso facilitador 
benéfico para desvelar aspectos complexos experienciados 
pela criança, com potencial para aliviar ansiedades, traumas, 
medos, promovendo confiança no ambiente e na realização dos 
procedimentos hospitalares. No entanto, para que o BT seja 
efetivamente utilizado, exige maior preparo e capacitação dos 
profissionais. Conclui-se que aplicar o BT contribui para uma 
melhor prática de cuidados de enfermagem sistematizada e 
humanizada. 
Palavras-chave: Saúde da Criança. Enfermagem Pediátrica. 

Jogos e Brinquedos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A infância é uma fase da vida em que as crianças 

apresentam como principais ocupações, o brincar, estudar, 

divertir-se e essas ações são fundamentais para manter a 

saúde física e mental das mesmas e, pode incluir jogos e 

brinquedos e ocorre de forma individual ou em coletivo. 

Entretanto, algumas situações podem se apresentar de maneira 

a dificultar por vezes a realização dessas ocupações e 

atividades, sendo o adoecimento e a hospitalização exemplos 

de rupturas no cotidiano e no processo de saúde e doença da 

atenção à saúde da criança (CALEFFI, 2016). 

Além disso, o processo de adoecer e hospitalizar-se gera 

para a criança situações de estresse e traumas, devido está em 

um local desconhecido diferente do seu convívio de moradia e 

ambiente familiar, por isso surgi os sentimentos de medo, 
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estranheza, limitações físicas e mentais, e confrontos com a 

compreensão da dor. 

O Brinquedo Terapêutico (BT) - brinquedoteca surgiu no 

século XX com o intuito que o lúdico promovesse uma melhor 

inclusão e acolhimento no manejo do cuidado no que diz 

respeito a criança hospitalizada (FARIA,2015). Nesse contexto, 

dada a relevância dessa forma de intervenção, em 2004, o 

Grupo de Estudos do Brinquedo-GEBrinq* solicitou parecer 

sobre a utilização do BT como instrumento da assistência de 

enfermagem junto ao Conselho Regional de Enfermagem do 

Estado de São Paulo (COREN-SP).  

Segundo a emissão da resolução Nº295/2004 Artº1. do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) “compete ao 

enfermeiro, enquanto integrante da equipe multiprofissional de 

saúde, a utilização da técnica do Brinquedo / Brinquedo 

Terapêutico na assistência à criança e família. 

Nessa perspectiva, foi revogada a Resolução do COFEN 

Nª 546/2017 dispondo sobre a utilização da técnica do BT na 

criança hospitalizada na qual não competia apenas ao 

enfermeiro, mas, também a equipe de enfermagem a utilização 

da técnica do brinquedo, quando realizada por Auxiliar ou 

Técnico de Enfermagem, no entanto, deverá ser prescrita e 

supervisionada pelo Enfermeiro, devendo contemplar as etapas 

do Processo de Enfermagem com seu devido registro em 

prontuário, enquanto documento legal, de forma clara, legível, 

concisa, datado e assinado pelo autor das ações. 

Mantendo como base a compreensão da criança em 

adoecimento e hospitalizada o BT pode ser conceituado como 

uma brincadeira estruturada que possibilita à criança, aliviar a 

ansiedade gerada por situações atípicas para sua idade, 
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colaborando para que ela descarregue tensões após vivenciá-

las. Seu objetivo é possibilitar o enfermeiro uma melhor 

compreensão das necessidades da criança, auxiliar no preparo 

de procedimentos terapêuticos, bem como, permitir que a 

criança reorganize suas emoções após períodos difíceis da vida 

(FONSECA, 2015). 

Diante desse cenário, é importante destacar que o BT 

também é uma ferramenta fundamental aos profissionais da 

área da saúde que trabalham em unidades pediátricas, 

preparando crianças para procedimentos, compreensões, 

potencializações de maneira a propiciar um melhor nível de 

aceitação e cooperação. Existem três tipos de BT, dentre eles 

o Brinquedo Terapêutico Dramático (BTD) que permite a 

descarga emocional da criança; O Brinquedo Terapêutico 

Instrucional (BTI) utilizado no intuito de preparar as crianças 

para procedimentos; E o Brinquedo Terapêutico Capacitador de 

Funções Fisiológicas que potencializa as funções fisiológicas 

de acordo com a condição da criança (SILVA, 2017). 

Os benefícios do lúdico no âmbito da pediatria, se faz no 

sentido de melhorar o enfrentamento da doença e 

hospitalização e o favorecimento do vínculo entre a criança, 

adolescente, família e equipe de enfermagem. Porém, observa-

se que a enfermagem na prática cotidiana de cuidado à criança, 

muitas vezes, não está utilizando esse recurso (MARQUES, 

2017). Com isso, o lúdico apresenta-se como uma estratégia 

que pode minimizar os desconfortos ocasionados pela 

hospitalização e auxiliar no enfrentamento da doença, além de 

se constituir como recurso facilitador da intervenção de 

enfermagem. 



A APLICABILIDADE DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM ÀS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

22 
 

Segundo Caleffi e Rocha (2016), a incorporação do BT 

durante o cuidado de enfermagem serve como meio de 

estabelecer comunicação e relacionamento com a criança, 

conhecer seus sentimentos e preocupações, ajudar no alívio de 

sua tensão e ansiedade, além de prepará-la para 

procedimentos. Destacando-se que o BT é uma técnica de 

cuidado que vem sendo aplicada nos processos de assistência, 

é de extrema importância que a utilização da mesma venha a 

seguir de maneira sistematizada no que influenciará 

diretamente a qualidade da assistência prestata. 

Tendo em vista a importância dessas considerações da 

temática da aplicabilidade do BT e a importância da melhoria da 

qualidade da assistência de enfermagem este trabalho tem 

como objetivo, analisar a aplicabilidade do BT no cuidado de 

enfermagem às crianças hospitalizadas no contexto 

bibliográfico e da legislação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com 

abordagem qualitativa, que abrange a temática sobre o 

Brinquedo Terapêutico. Orientada pela seguinte questão 

norteadora: “Quais são as contribuições que o BT proporciona 

diante do cuidado e manejo da enfermagem às crianças 

hospitalizadas?”. 

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de 

agosto a outubro de 2019, tendo como a delimitação inicial os 

descritores a partir da pergunta condutora da pesquisa, e 

posteriormente, foram identificados na base dos Descritores em 
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Ciências da Saúde (DeCs), sendo eles: Saúde da Criança; 

Enfermagem Pediátrica; Jogos e Brinquedos. 

A identificação nas literaturas foi realizada através da 

busca nas bases de dados obtidos nas seguintes bases 

eletrônicas: Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO); Medicinal Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

e, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Utilizou-se como critérios de inclusão os artigos 

selecionados mediante: 1) Identificação dos DeCs (Saúde da 

Criança; Enfermagem Pediátrica; Jogos e Brinquedos). 2) 

Abordassem a temática proposta. 3) Artigos originais e 

completos. 4) Artigos em língua portuguesa. 5) Período de 

publicação de 2014 até 2019. 6) Disponíveis online na integra 

para a leitura do conteúdo. 

Os trabalhos encontrados nas bases de dados passaram 

por uma seleção para se adequar aos critérios de inclusão, na 

qual procedeu-se com a leitura do título, resumo e resultados. 

Resultando no total de 20 estudos, porém somente 12 artigos 

responderam a temática proposta e atenderam à pergunta 

norteadora. 

Como critério de exclusão, optou-se por descartar artigos 

que foram encontrados em duplicidades; artigos que não 

correspondiam ao objetivo do estudo; textos que se 

encontravam incompletos; artigos fora do recorde temporal; 

artigos indisponíveis nas bases de dados; ou que não forneciam 

informações suficientes para temática proposta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos selecionados foram codificados de A1 a A12 

através de tabela em ordem crescente de acordo com a citação 

no texto. Na tabela 1, os mesmos são detalhados conforme 

autoria, titulo do trabalho e ano de publicação para preparação 

destes resultados. 

 
Tabela 1: Caracterização dos artigos científicos conforme autoria, titulo, e ano de 

publicação. 

Código Autor 
 

Título Ano 

A1 PALADINO, C. M.; 
CARVALHO, R.; 
ALMEIDA, F. A. 

Brinquedo 
terapêutico no 
preparo para a 
cirurgia: 
Comportamentos de 
pré-escolares no 
período 
transoperatório 

2014 

A2 SILVA, L. F.; 
CABRAL, I. E. 

As repercussões do 
câncer sobre o 
brincar da criança: 
Implicações para o 
cuidado de 
enfermagem 

2014 

A3 SOARES, V. A.; 
SILVA, L. F.; 
CURSINO, E. G.; 
GOES, F. G. B. 

O uso do brincar pela 
equipe de 
enfermagem no 
cuidado paliativo de 
crianças com câncer 

2014 

A4 FONSECA, M. R. 
A.; CAMPOS, C. J. 
G.; RIBEIRO, C. A.; 
TOLEDO, V. P.; 
MELO, L. L. 

Revelando o mundo 
do tratamento 
oncológico por meio 
do brinquedo 
terapêutico 
dramático 

2015 

A5 LIMA, K. Y. N.; 
SANTOS, V. E. P. 

O lúdico como 
estratégia no 
cuidado à criança 
com câncer 

2015 

A6 CALEFFI, C. C. F.; 
ROCHA, P. K.; 

Contribuição do 
brinquedo 

2016 
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ANDERS, J. C.; 
SOUZA, A. I. J.; 
BURCIAGA, V. B.; 
SERAPIÃO, L. S. 

terapêutico 
estruturado em um 
modelo de cuidado 
de enfermagem para 
crianças 
hospitalizadas 

A7 MARQUES, P. E.; 
GARCIA, T. M. B.; 
ANDERS, J. C.; 
LUZ, J. H.; ROCHA, 
P. K.; SOUZA, S. 

Lúdico no cuidado à 
criança e ao 
adolescente com 
câncer: Perspectivas 
da equipe de 
enfermagem 

2016 

A8 BARRETO, L. M. S. 
C.; MAIA, E. B. S.; 
DEPIANTI, J. R. B.; 
MELO, L. L.; 
OHARA, C. V. S.; 
RIBEIRO, C. A. 

Dando sentido ao 
ensino do Brinquedo 
Terapêutico: A 
vivência de 
estudantes de 
enfermagem 

2017 

A9 SILVA, S. G. T.; 
SANTOS, M. A.; 
FLORIANO, C. M. 
F.; DAMIÃO, E. B. 
C.; CAMPOS, F. V; 
ROSSATO, L. M. 

Influência do 
Brinquedo 
Terapêutico na 
ansiedade de 
crianças escolares 
hospitalizadas: 
Ensaio clínico 

2017 

A10 PENNAFORT, V. P. 
S.; QUEIROZ, M. V. 
O.; GOMES, I. L. V.; 
ROCHA, M. F. F. 

Brinquedo 
terapêutico 
instrucional no 
cuidado cultural da 
criança com diabetes 
tipo 1 

2018 

A11 MAIA, E. B. S.; 
OHARA C. V. S.; 
RIBEIRO, C. A. 

Ensino do brinquedo 
terapêutico na 
graduação em 
enfermagem: Ações 
e estratégias 
didáticas utilizadas 
por professores 

2019 

A12 LEITE, A. C. A. B.; 
ALVARENGA, W. 
A.; MACHADO, J. 
R.; 
LUCHETTA, L. F.; 
LA BANCA RO, 
SPARAPANI VC. 

Crianças em 
seguimento 
ambulatorial: 
Perspectivas do 
atendimento 
evidenciadas por 
entrevista com 
fantoche 

2019 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 2019 

 

De acordo com a análise da síntese dos estudos 

percebeu-se que 03 artigos foram publicados no ano de 2014, 

02 artigos no ano de 2015 como também, no ano de 2016 com 

o mesmo quantitativo, no ano de 2017 apresentou-se um 

quantitativo de 03 artigos, no entanto, 01 artigo no ano de 2018 

e no ano de 2019 registrou-se 02 artigos selecionados. 

Com relação aos procedimentos metodológicos, os 12 

artigos variaram entre estudos de abordagem descritiva 

exploratória (2), quantitativa (1), qualitativa (10), ensaio clínico 

randomizado (1), vale salientar que algumas metodologias 

eram associadas no mesmo artigo. 

As revistas de publicação e as metodologias utilizadas 

nos estudos estão descritos na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Caracterização dos artigos científicos quanto ao local de publicação e 

procedimentos metodológicos. 

Código 
 

Revista de 
Publicação     
 

Metodologia 

A1 Revista Escola 
Enfermagem 
Universidade de São 
Paulo- SP 

Abordagem: descritiva exploratória 
e quantitativa. 
Local: hospital particular de grande 
porte da cidade de São Paulo. 
Amostra: 30 crianças. 
Instrumento: método 
observacional. 

A2 Texto Contexto 
enfermagem 

Abordagem: qualitativa. 
Local: hospital do Rio de Janeiro 
Período: realizada no ano de 2011 
a maio de 2012. 
Amostra: 22 familiares de 7 
crianças com câncer. 
Instrumento: método criativo e 
sensível. 
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A3 Revista Gaúcha de 
Enfermagem. 

Abordagem: estudo qualitativo 
descritivo. 
Local: hospital público do estado do 
Rio de Janeiro. 
Período: realizado em novembro 
de 2012. 
Amostra: 11 profissionais de 
saúde. 
Instrumento: entrevistas 
semiestruturadas e análise 
temática das informações. 

A4 Texto Contexto 
enferm. 

Abordagem: estudo qualitativo. 
Local: casa de apoio à criança com 
câncer e hemopatias na cidade de 
Campinas-SP.  
Instrumento: Sessões de 
Brinquedo Terapêutico 
individualizada. 

A5 Revista Gaúcha de 
Enfermagem. 

Abordagem: estudo qualitativo, 
exploratório descritivo; 
Local: setor de oncopediatria em 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
Período: outubro de 2013 e janeiro 
de 2014. 
Amostra: 8 crianças. 
Instrumento: por meio de registros 
fotográficos e entrevista 
semiestruturada. 

A6 Revista Gaúcha de 
Enfermagem. 

Pesquisa Convergente Assistencial 
(PCA) de abordagem qualitativa. 
Período: setembro e outubro de 
2014. 
Amostra: 7 crianças. 
Instrumento: entrevista aberta e de 
observação participante de 
sessões de BT dramático e/ou 
instrucional através das etapas 
“Acolhendo/Brincando/Finalizando” 
do Modelo de Cuidado de 
Enfermagem Cuidar Brincando. 

A7 Escola Anna Nery Pesquisa descritiva exploratória de 
abordagem qualitativa. 
Local: Unidade de Internação 
Onco-hematológica de um Hospital 
Pediátrico do Sul do Brasil. 
Período: agosto de 
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2013 e julho de 2015. 
Amostra: 29 profissionais de 
enfermagem. 
Instrumento: entrevistas 
semiestruturadas, analisados e 
categorizados segundo Minayo, 
constituindo-se duas categorias, 
sendo apresentada aqui a segunda 
categoria denominada "no cuidar 
eu aproveito para brincar: tornando 
o hospital mais agradável". 

A8 Escola Anna Nery Pesquisa qualitativa. 
Local: Universidade pública. 
Amostra: 17 estudantes de 
enfermagem. 
Instrumento: entrevista 
semiestruturada e analisados pela 
Análise Qualitativa de Conteúdo 
Convencional. 

A9 Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Ensaio clínico randomizado  
Local: dois hospitais de São Paulo. 
Período: Entre maio e outubro de 
2015. 
Amostra: 28 crianças. 
Instrumento: A intervenção 
consistiu na aplicação do BTD e o 
desfecho foi avaliado por meio do 
instrumento Child Drawing: 
Hospital (CD:H). Utilizaram-se na 
análise os testes Wilcoxon-Mann 
Whitney, T corrigido, Exato de 
Fisher e Qui-quadrado com 
significância de 5%. 

A10 Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Estudo qualitativo. 
Local: No serviço público de 
referência no tratamento de 
diabetes, em Fortaleza, Ceará. 
Período: janeiro a novembro de 
2014. 
Amostra: 26 crianças em idade 
escolar. 
Instrumento: modelo observação-
participação reflexão, 
desenvolveram-se atividades 
educativas com utilização de 
brinquedo terapêutico instrucional. 
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A11 Texto & Contexto 
Enfermagem 

Pesquisa qualitativa, que utilizou o 
Interacionismo Simbólico como 
referencial teórico e metodológico a 
Teoria Fundamentada nos Dados.  
Local: O cenário constituiu-se de 
disciplinas que envolvem o ensino 
teórico-prático da enfermagem 
pediátrica, inseridas nos currículos 
do Curso 
de Graduação em Enfermagem. 
Amostra: 18 docentes e 3 
enfermeiros, envolvidos com o 
processo de ensino do brinquedo 
terapêutico no cenário teórico-
prático. 
Instrumento: observação 
participante e entrevista 
semiestruturada. 

A12 Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Estudo qualitativo. 
Local: ambulatório pediátrico do 
interior paulista.  
Período: Os dados foram coletados 
em outubro de 2016. 
Amostra: 16 crianças 
diagnosticadas com doenças 
crônicas. 
Instrumento: entrevista 
semiestruturada e utilizou-se o 
fantoche  como recurso facilitador 
na comunicação. As entrevistas 
foram analisadas por meio da 
análise temática indutiva. 

Fonte: Dados da pesquisa. 2019 

 

Segundo Palatino e Carvalho (2014) O brincar, por si só, 

tem um potencial relaxante, muito útil no processo de 

hospitalização e cura, na medida em que reduz o estresse, a 

angústia e a dor, normaliza os sinais vitais, favorece o vínculo 

de confiança com a equipe e demais pessoas a sua volta, 

facilita a comunicação e promove o entretenimento, entre outros 

benefícios. Deste modo o BT vem sendo inserido na prática 
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assistencial às crianças hospitalizadas com o intuito de 

melhorar a qualidade e nos benefícios da vivência no processo 

de saúde e doença. 

Diante disto, o enfermeiro e a equipe de enfermagem tem 

utilizado a aplicabilidade do BT como uma maneira de alivio e 

estratégia de facilitar o processo de doença impostos durante a 

hospitalização. Não apenas, hospitalização e auxílio em 

procedimentos, mas, também o contexto de comunicação que 

é criado através do BT e o profissional, pois é um meio na qual 

as crianças creditam uma confiabilidade e é o momento que o 

profissional utiliza para compreender sentimentos, 

vulnerabilidade das crianças diante de todo o contexto 

vivenciado durante a hospitalização (CALLEFI,2016). 

Buscando conhecer os benefícios do BT para a criança 

junto à equipe de enfermagem outros estudos na literatura 

apontam que em uma unidade pediátrica também enfatiza o 

valor do BT por favorecer a comunicação e fortalecer o vínculo 

entre ela e o profissional, na medida em que possibilita 

verbalizar seus sentimentos. Os profissionais observam uma 

resposta mais positiva da criança em relação ao procedimento 

e à própria equipe, assim como a melhora significativa, tanto no 

aspecto emocional, quanto clínico. Destacam ainda que a 

família passa a confiar na equipe (PALADINO; CARVALHO, 

2014). 

O brincar no curso do adoecimento e tratamento da 

criança mostra uma possibilidade de resgate do cuidado de 

manutenção da vida, com isto, nos estudos apontados na 

literatura sobre as repercussões do brincar acrescenta-se ainda 

que, embora alguns familiares entendam a importância do 

brinquedo terapêutico para a criança, ainda existem os fatores 
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físicos e psíquicos a serem considerados, na qual revelam e 

confirmam o quanto o processo de hospitalização infantil é 

difícil, podendo ser citado como exemplo o câncer que é uma 

doença na maioria das vezes devastadora para a família e 

criança que enfrentam esse processo de adoecimento, sendo 

necessário que a equipe multiprofissional com ênfase a 

enfermagem possua um olhar holístico e humanizado para o 

paciente e familiares (Soares, 2015). 

Segundo Soares e Silva (2014) os profissionais da 

equipe de enfermagem, muitas vezes com o intuito de 

atenderem a demanda e a necessidade fisiológica da criança, 

visando a recuperação de sua saúde, dedicam pouca parte ou 

nenhuma parte do seu tempo às questões psicológicas e 

sociais da criança hospitalizada. Entretanto, sabe-se que o 

brincar é importante para a criança com câncer e a equipe de 

enfermagem deve reconhecer essa necessidade, propiciando 

meios para sua realização e incorporando-o na assistência de 

enfermagem. 

Cabe ressaltar, que a presença de um brincar terapêutico 

além de entreter a criança e mostrar a ela um “mundo 

hospitalar” não tão cruel, ainda fornece um cuidado diferenciado 

e específico, que pode ser observado na fala das mesmas, 

quando indicam que o ambiente não é tão ruim assim por ter 

brinquedos. Ainda, a realização do BT de forma sistemática 

proporcionou verificar o comportamento e a percepção da 

criança quanto ao processo da hospitalização (CALEFFI; 

ROCHA,2016). 

Segundo Caleffi e Rocha (2016) pesquisa realizada por 

enfermeiros sobre percepção em relação ao uso do BT 

identificou-se que quando a criança tem a oportunidade de 
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brincar, os aspectos como dor, solidão, medo e choro, são 

relativizados. Resultados afirmam que ao terem a oportunidade 

de brincar as crianças revelam relatos positivos sobre esta ação 

no ambiente hospitalar. Com isto, a aplicabilidade do BT torna-

se menos traumático e os efeitos são minimizados da 

hospitalização. 

Além disso, repercussões como ansiedade, medo da dor, 

aspectos emocionais e mentais são minimizados quando se 

permiti a criança a oportunidade de brincar, pois é por meio do 

BT que se há alívio dos medos da criança, oportuniza a 

recreação, descontração, dramatização, gera vínculo, e 

contribui para a melhoria do cuidado. ( Soares,2015). 

A literatura revela que embora o BT seja pouco utilizado, 

ele é concebido pelos enfermeiros como um recurso benéfico 

para desvelar aspectos complexos experienciados pela criança, 

com potencial para aliviar ansiedades, traumas, medos e 

favorecer o autoconceito. Mas, afirmam que, para que o BT seja 

efetivamente utilizado, exige maior preparo e capacitação dos 

profissionais (BARRETO,2017). 

Conforme o estudo do autor anteriormente citado sobre 

o ensino do BT nos cursos de graduação em enfermagem, 

afirma que o mesmo seja garantido no currículo, com o 

envolvimento dos vários professores, maior tempo para o 

ensino e a utilização de estratégias facilitadoras do 

aprendizado, a fim de que esse conteúdo ultrapasse as 

fronteiras da sala de aula e da prática acadêmica, favorecendo 

que o acadêmico se sensibilize para sua utilização futura, 

quando enfermeiro, tornando-se um agente multiplicador dessa 

prática no cuidado à criança. 
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Segundo Silva (2017) a hospitalização é percebida pela 

criança como algo que priva sua liberdade e autonomia de 

realizar suas tarefas cotidianas e de estar junto com seus 

familiares. Além disso, é submetida a procedimentos invasivos 

necessários para o seu tratamento, mas que geram dor, medo 

e ansiedade. Diante desse cenário reafirmamos a importância 

do profissional enfermeiro, por estar próximo da criança e da 

família, muitas vezes percebe situações de conflitos e 

ansiedade que são vivenciados, de maneira a reconhecer 

condições e intervir adequadamente, com o uso de estratégias 

lúdicas, BT, podendo beneficiar a recuperação e minimizar 

traumas gerados pela internação e procedimentos realizados. 

Estudos corroboram ao afirmarem que o BT não consiste 

em mero instrumento de distração e acesso ao mundo infantil, 

mas também se mostra essencial, na medida em que ajuda a 

criança a enfrentar a realidade da doença, possibilitando que 

ela compreenda e recupere o autocontrole diante das 

adversidades, sendo indispensável em seu cotidiano 

(PENNAFORT,2018). 

Em revisão recente da literatura, o uso de fantoches em 

sessões de BT para fins de intervenções e entrevistas com 

crianças e adolescentes revelou potencial benefício a essa 

população, pois ficou comprovada a sua capacidade de facilitar 

o relacionamento entre crianças e adultos, sobretudo com os 

membros da equipe de enfermagem, bem como o uso de 

estratégias lúdicas na comunicação tem sido incorporado pela 

enfermagem pediátrica por meio do BT, é capaz de minimizar 

os efeitos negativos do tratamento e favorecer o vínculo com o 

adulto enquanto modelo de cuidado especializado (LEITE; 

ALVARENGA, 2019). 
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Cabe destacar ainda, os resultados positivos nas 

literaturas estudadas que o BT contribui na sua aplicabilidade 

aos procedimentos terapêuticos, sendo estes: medicações, ao 

terem a oportunidade das crianças durante a realização da 

própria preparação dos materiais hospitalares associarem com 

o brincar e conhecer esses equipamentos, do mesmo modo, as 

crianças se sentem mais confiantes para compreenderem a 

necessidade de utiliza-los com o intuito de recuperar-se. Além 

disso, as crianças associando o brincar no ambiente hospitalar, 

e o utilizar do BT, elas se sentem mais confiantes, participativas 

e ativas no processo saúde-doença, bem como, uma maneira 

de desmitificar a “figura” do enfermeiro como profissional que 

lhe causa apenas dor. 

Nesse contexto, os estudos corroboram que através do 

BT e das suas funções que estão ligadas a estimulação, 

socialização, recreação durante sua prática, as crianças 

hospitalizadas reagem de maneira mais alegre, confiante, de 

modo a exteriorizar sentimentos negativos fazendo com que as 

mesmas tenham uma recuperação mais rápida como também 

se sintam melhores em relação ao seu bem-estar de vida. 

Na maioria dos artigos pesquisados no que diz respeito 

ao cuidado de enfermagem a criança hospitalizada estão 

direcionados com o objetivo de facilitar o comportamento e 

compreensão no sentido de adaptar-se as situações 

vivenciadas. Com isto, o BT é uma maneira de humanizar a 

assistência de enfermagem no que diz respeito ao manejo e 

qualidade do cuidado. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, os resultados nas literaturas afirmam 

a importância da temática e da prática do BT mostrando que 

sua aplicabilidade na hospitalização a criança é de tamanha 

relevância e eficaz no processo de recuperação da saúde da 

mesma. Pode-se ainda perceber que a utilização do BT é 

inserida no intuito de auxiliar como prática facilitadora no 

manejo do cuidar de enfermagem. 

Além disso, faz-se necessário enfatizar a importância do 

papel do enfermeiro e equipe o desenvolvimento de fomentar a 

inclusão do BT na prática de enfermagem, como uma maneira 

de intervenção no processo de cuidar as crianças 

hospitalizadas, de modo a considerar fragilidades e sentimentos 

das crianças causados pelo impacto da doença.   Nessa 

perspectiva, a prática do BT evidencia sua importância não 

somente para as crianças, mas, também para a família em 

ênfase os pais que vivenciam mais diretamente  ao lado dos 

seus filhos a experiência da hospitalização na assistência e 

atenção à saúde da criança. 

Com isto, reforça-se a importância do envolvimento dos 

pais durante o processo de aplicabilidade do BT, visto que os 

pais apresenta-se para as crianças a referência de segurança 

e confiabilidade. Além disso, os mesmos se beneficiam por 

terem a oportunidade de serem incluídos no processo do cuidar 

de enfermagem, bem como, uma forma de esclarecer suas 

dúvidas e curiosidades. 

Pode-se ainda perceber que os profissionais de 

enfermagem nos estudos evidenciados muita das vezes, 

atentam-se as necessidades fisiológicas das crianças, porém, 
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dedicam-se pouca parte do tempo aos aspectos psicológicos da 

criança hospitalizada. Portanto, é necessário ressaltar que a 

equipe de enfermagem deve reconhecer a necessidade de 

compreender os aspectos emocionais, psíquicos, sociais da 

criança, como também, incorporar as estratégias lúdicas, a 

aplicabilidade do BT para sua assistência de enfermagem. Com 

isto, proporcionando um cuidado de melhor qualidade de 

maneira holística e humanizada. 
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RESUMO: O estudo tem como objetivo descrever o papel da 
enfermagem na identificação, prevenção e controle da dor em 
recém-nascidos pré-termos internados em uma unidade de 
terapia intensiva neonatal. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
do tipo integrativa, realizada por meio da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) nas bases de dados eletrônicas: Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO) e a Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no 
período de outubro a novembro de 2019, utilizando os 
descritores: Manejo da dor, Recém-nascido, Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal, Cuidados de Enfermagem. Os 
estudos comprovaram que a equipe de enfermagem ainda 
encontra dificuldades para aplicação dos instrumentos de 
avaliação de dor nas UTIN, onde o instrumento mais confiável 
são as escalas. Posteriormente, o controle da dor do RN na 
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UTIN é realizado através de métodos farmacológicos e não 
farmacológico. A prevenção deve ser realizada não só com os 
métodos, mas com a redução de manipulações 
desnecessárias, a implementação de protocolos para avaliação 
da dor nas UTIN e uma educação continuada com a equipe, 
além de uma avaliação periódica para avaliação do setor. 
Diante disso, é necessário o fortalecimento das práticas de 
enfermagem amparadas no saber científico, com a implantação 
de protocolos para o tratamento da dor dos RNPT, assim como, 
o treinamento das equipes envolvidas nos cuidados aos RNPT. 
Palavras-chave: Manejo da dor. Recém-nascido. Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal. Cuidados de Enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A prematuridade ainda é bastante recorrente e 

representa a maior causa de morbimortalidade neonatal. No 

cenário mundial, ocorre cerca de 3 milhões de nascimentos ao 

ano e 345 mil dessas crianças nascem prematuras. No Brasil, 

nos últimos 10 anos, em um total de 32 milhões de nascidos 

vivos, 85% nasceram com idade gestacional (IG) entre 32 a 36 

semanas, 9% de 28 a 31 semanas, 5% de 22 a 27 semanas e 

1% menos de 22 semanas (BRASIL, 2017; SBP, 2017).  

A prematuridade é caracterizada como o nascimento 

antes da 37ª semana de gestação e acima de 22 semanas. Os 

recém-nascidos prematuros (RNPT) oriundos dessas 

gestações são classificados como recém-nascidos pré-termos 

ou prematuros, que podem ser subclassificados como pré-

termo extremo com a sua idade gestacional inferior a 28 

semanas e pré-termo moderado de 28 a 36 semanas de idade 
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gestacional (REZENDE; MONTENEGRO, 2014; MARTINS; 

ENUMO; PEREIRA, 2016). 

Os RNPT são mais susceptíveis a complicações e a 

mortalidade, devido principalmente a imaturação dos sistemas 

corporais, que sucede a instabilidade hemodinâmica do 

neonato, por isso, ao nascer eles são encaminhadas às 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN) para uma 

assistência qualificada e adequada que prioriza a sua 

sobrevivência com a máxima redução das sequelas e de 

iatrogenia. Devido a devido à imaturidade das vias inibitórios 

descendentes da dor, os RNPT são mais sensitivos a estímulos, 

principalmente aos dolorosos, sendo incapazes de inibir e 

reverter a sensação de dor provocada após um estimulo 

doloroso (MARTINS; ENUMO; PEREIRA, 2016; NÓBREGA et 

al., 2018; BALDA; GUINSBURG, 2018). 

Os RNPT internados da UTIN estão expostos a diversos 

procedimentos dolorosos durante a sua hospitalização, cerca 

de 130 a 234 manipulações nas 24 horas, onde esse tipo de 

exposição pode acarretar em complicações que dificultam a 

estabilidade do neonato. Dessa maneira, a dor é um sintoma 

contínuo ao longo da sua internação que traz consequências a 

médio e longo prazo e consigo alterações fisiológicas e 

comportamentais, levando ao aumento da morbimortalidade 

(MARCONDES; COSTA; CHAGAS; COELHO, 2017; 

NOBREGA et al., 2018).  

A sensação de dor ocorre quando há estimulação das 

terminações nervosas e estes estímulos podem ser mecânicos, 

térmicos ou químicos. Decorre, a partir do influxo neuronal 

nociceptor, transmitido por fibras de mielinização incompletas 
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ou não mielinizadas até a medula espinhal, prosseguindo até o 

córtex, onde é percebida uma sensação interpretada como dor 

(BALDA; GUINSBURG, 2018). 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 

tem na sua definição de dor como sendo uma sensação ou 

experiência emocional desagradável resultado de um dano 

tecidual real ou potencial e caracterizada por este dano, ela 

ativa o sistema nervoso periférico e central e apresenta estreita 

relação com o sistema de ativação do organismo, podendo essa 

dor ser do tipo aguda, crônica ou recorrente (IASP, 2008). 

A sensibilidade dolorosa do neonato frequentemente 

pode passar despercebido devido a sua incapacidade de 

verbalização, requerendo um conhecimento crucial da equipe 

de enfermagem para identificação, prevenção e controle da dor 

no neonato (CHRISTOFFEL et. al., 2017). 

A avaliação da dor é algo subjetivo, e por isso necessita 

de instrumentos que identifiquem a dor no RNTP, sendo 

considerada como o quinto sinal vital, sendo recomendado que 

em anotações seja considerado juntamente como os outros 

sinais vitais já existentes, sendo eles: Frequência cardíaca 

(FC), Frequência respiratória (FR), Temperatura (T) e Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) pelos profissionais de saúde 

(CHRISTOFFEL et. al., 2017; COSTA et. al., 2016). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP 

(2018) a avaliação da dor parte de 3 eixos básicos que são as 

mudanças fisiológicas, hormonais e comportamentais que são 

exibidas em resposta aos eventos dolorosos. Os parâmetros 

fisiológicos são monitorados rotineiramente embora sejam 

importantes para avaliação não são específicos a reações de 
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dor. Os aspectos hormonais necessitam de uma coleta para a 

realização da dosagem o que não dá um resultado imediato e 

concreto. Já o comportamental é mais específicos e imediatos 

realizados em um conjunto de fatores como o choro, a atividade 

motora e a mimica facial do recém-nascido, a sua mensuração 

não pode ser padronizada levando em consideração que a 

fisiologia de cada RN é especifica (MORAES DE LEONE, 

2017). 

Dessarte, a equipe de enfermagem desempenha um 

papel fundamental no controle da dor e na redução do 

sofrimento dos RNPT. Onde a prevenção da dor, deve ser o 

objetivo de todos os profissionais de saúde, visto que 

exposições dolorosas repetidas têm potencial para 

consequências deletérias. Recomenda-se avaliar a dor 

neonatal rotineiramente, antes e após procedimentos, por meio 

de ferramentas multidimensionais escolhidas para direcionar a 

prestação de uma assistência eficaz para alívio da dor. 

Neste contexto, surgiu o interesse do grupo pela 

temática, com a intenção de aprofundar o conhecimento sobre 

as estratégias de identificação, prevenção e controle da dor nos 

RNPT nas UTIN, como também de compreender a importância 

do profissional enfermeiro frente a esses casos. Com base 

nesses pressupostos, o estudo tem como objetivo descrever o 

papel da enfermagem na identificação, prevenção e controle da 

dor em recém-nascidos pré-termos internados em uma unidade 

de terapia intensiva neonatal. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, 

que inclui a análise de modo mais rigoroso de estudos 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a 

melhoria da prática clínica, possibilitando aos autores uma 

síntese do estado de conhecimento de um determinado 

assunto, sem ferir a filiação dos estudos empíricos incluídos, 

além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas para a realização de novos estudos, (SOARES et. 

al., 2014).   

A busca dos textos foi realizada por meio de Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados 

eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e a 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), no período de outubro a novembro de 2019, na qual 

foram consultados artigos científicos e dissertações, além de 

literatura cinzenta.  

Os critérios de inclusão adotados foram: estudos 

publicados na língua portuguesa e inglesa, disponíveis na forma 

gratuita e online, artigos completos e que compartilhassem da 

temática e objetivo proposto e material publicados nos últimos 

cinco anos. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: 

artigos em outras línguas estrangeiras, duplicados, em forma 

de resumos e carta ao editor e que estivessem fora do período 

proposto. 

Foram utilizados os seguintes descritores: Manejo da 

dor; Recém-Nascido; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e 

Cuidados de Enfermagem. Posteriormente, foram realizados os 
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cruzamentos com os operadores booleanos “AND e OR”, para 

uma análise mais crítica da seguinte maneira: Recém-nascido 

AND Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Manejo da dor 

AND Recém-nascido; Cuidados de Enfermagem AND Recém-

nascido; Manejo da Dor AND Cuidados de Enfermagem; 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal AND Cuidados de 

Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal AND 

Manejo da Dor; Recém-Nascido OR Manejo da Dor; Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal OR Recém-nascido; Cuidados 

de Enfermagem OR Manejo da Dor; Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal OR Cuidados de Enfermagem; Recém-

nascido OR Cuidados de Enfermagem; Manejo da Dor OR 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Realizou-se a leitura completa e minuciosa dos materiais 

selecionados com as respectivas sínteses. Os dados utilizados 

neste estudo foram devidamente referenciados, respeitando e 

identificando seus autores e demais fontes de pesquisa, 

observando rigor ético quanto à propriedade intelectual dos 

textos científicos que foram pesquisados, no que diz respeito ao 

uso do conteúdo e de citação das partes das obras consultadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na busca por documentos, foram pré-selecionados 26 

artigos, onde procedeu-se a leitura de cada resumo seletando 

aqueles que abordavam e/ou possuíam relação com a temática 

em questão. Posteriormente, utilizando os critérios de inclusão 

e exclusão estabelecidos, foram selecionados 20 artigos, 

realizando-se uma leitura minuciosa de cada um destes. E após 
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análise dos conteúdos, 12 artigos e 3 manuais foram 

antepostos para elaboração desta revisão. 

Diante do exposto, a revisão foi organizada por 3 

categorias para uma melhor compreensão da temática, onde a 

primeira abordou sobre o enfermeiro na identificação da dor no 

RN, a segunda foi relacionada ao enfermeiro no controle da dor 

no RN e a terceira sobre o enfermeiro na prevenção da dor no 

RN. 

 
Quadro 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 
PUBLICA

ÇÃO 

TIPO DE 
ESTUDO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

Atitudes dos 
profissionais de 
saúde na avaliação 
e tratamento da dor 
neonatal. 

Christoffel. 2017 Estudo 
descritivo, 
exploratório, 
de 
abordagem 
qualitativa. 

Verificou-se que 
profissionais referem 
avaliar a dor do RN por 
parâmetros 
comportamentais, mas 
não utilizam escalas e 
não realizam essa 
avaliação de maneira 
sistemática. A maioria 
dos profissionais de 
enfermagem utilizam 
medidas não 
farmacológicas para o 
alívio da dor, sendo o 
enrolamento o mais 
utilizado. 

Conhecimento da 
equipe de 
enfermagem sobre 
a dor no recém-
nascido prematuro. 

Marcondes
; Costa; 
Chagas; 
Coelho. 

2017 Estudo 
descritivo, 
exploratório, 
de 
abordagem 
qualitativa. 

Evidenciariam que todos 
os entrevistados 
identificam a dor de forma 
empírica, sem utilização 
dos instrumentos de 
identificação da dor. 
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Conhecimento e 
práticas de 
enfermeiros acerca 
do manejo da dor 
em recém-nascidos. 

Costa et. 
al. 

2017 Estudo 
descritivo e 
transversal. 

Foi identificado o 
conhecimento dos 
enfermeiros sobre os 
neonatos sentir dor. Um 
total de 34,7% afirmou 
nunca utilizar escalas de 
avaliação, e utilizam 
medidas farmacológicas 
e não farmacológicas. 

Dor em unidade 
neonatal: 
conhecimento, 
atitude e prática da 
equipe de 
enfermagem. 

Soares; 
Caminha; 
Coutinho; 
Ventura. 

2016 Estudo 
transversal. 

Quando comparado 
conhecimento, atitude e 
prática da equipe de 
enfermagem houve 
melhor desempenho para 
atitude. Em 
conhecimento e prática, 
no nível superior, o valor 
foi significativo para os 
que receberam 
treinamento sobre 
manejo da dor e os que 
trabalham com o recém-
nascido devem ser 
capacitados e treinados 
continuamente. 

Manejo clínico da 
dor no recém-
nascido: percepção 
de enfermeiros da 
unidade de terapia 
intensiva neonatal. 
 

Costa, et. 
al. 

2016 Estudo 
descritivo, 
exploratório, 
de 
abordagem 
qualitativa. 

Foi verificado que a falta 
de verbalização do 
recém-nascido dificulta a 
avaliação da dor, contudo 
é preciso estar sensível a 
outros sinais fisiológicos 
e comportamentais, além 
de possui um amplo 
conhecimento técnico-
cientifico. 

Manejo da dor 
neonatal: influência 
de fatores 
psicológicos e 
organizacionais. 
 

Martins; 
Enumo; 
Pereira. 

2016 Pesquisa 
com 
delineament
o misto, com 
abordagens 
qualitativa e 
quantitativa. 

Evidenciaram que há 
associação da 
prematuridade ao peso 
de nascimento, 
reconhecendo a 
importância do 
tratamento da dor, no 
entanto, poucos 
conhecem sobre sua 
avaliação e medidas. O 
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que leva a maioria a 
realizar procedimentos 
invasivos sem analgesia.  

Medidas 
farmacológicas e 
não farmacológicas 
de controle e 
tratamento da dor 
em recém-nascidos. 

Maciel, et. 
al. 

2019 Estudo 
quantitativo, 
descritivo 
longitudinal. 

Foram registrados 9.948 
procedimentos doloroso-
estressantes nos RNs, 
com intervenções para 
controle e alívio da dor, 
sendo 11.495 (98,1%). As 
estratégias não 
farmacológicas se mostra 
efetiva, apresentando 
baixo risco para os 
neonatos e 227 (1,9%) 
farmacológicas. 

Escala de avaliação 
da dor: percepção 
dos enfermeiros em 
uma Unidade de 
Terapia Intensiva 
Neonatal.  
 

Monfrim; 
saraiva; 
Moraes; 
Viegas. 

2015 Pesquisa 
qualitativa, 
exploratória 
e descritiva. 

Foram abordadas as 
seguintes categorias: 
Escala para avaliação da 
dor nos RNs prematuros: 
percepção dos 
enfermeiros e Escala de 
dor e o prematuro: sua 
implementação. 

Prevenção e manejo 
não farmacológico 
da dor no recém-
nascido. 

MottaI; 
Cunha. 

2015 Pesquisa 
bibliográfica 
do tipo 
exploratória. 

Evidenciou que as 
intervenções não 
farmacológicas se mostra 
efetiva, sendo as mais 
utilizadas: a 
glicose/sacarose via oral, 
sucção não nutritiva, 
amamentação, contato 
pele a pele, contenção 
facilitada e enrolamento. 

Protocolo 
multiprofissional 
para manejo da dor 
e do estresse em 
recém-nascidos: 
uma pesquisa-ação  

Moraes. 
 
 

2017 Pesquisa-
ação. 

Ressaltou que os 
profissionais concordam 
de que o RN sente dor, e 
foi identificado que os 
enfermeiros deste setor 
avaliam a dor como 5º 
sinal vital e outros 
profissionais algumas 
vezes.  

Tecnologias de 
enfermagem no 
manejo da dor em 

Nóbrega. 2018 Pesquisa 
quantitativa, 

Observado que a 
utilização de escalas de 
dor não faz parte da 
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recém-nascidos na 
unidade de terapia 
intensiva neonatal. 

descritiva, 
exploratória. 

rotina, sendo o choro o 
parâmetro mais utilizado 
para reconhecer a dor no 
neonato. 

O manejo da dor em 
crianças percebido 
pela equipe de 
enfermagem. 

Ulisses; 
Santos; 
Araújo; 
Oliveira; 
Camargo. 

2017 Estudo 
qualitativo. 

Foram evidenciadas 
intervenções 
prioritariamente 
farmacológicas em 
detrimento das não-
farmacológicas, 
intervenções insuficientes 
e pouco resolutivas, não 
utilização dos 
instrumentos adequados, 
além da não participação 
dos pais nesse cenário. 

Fonte: Acervo dos Autores (2019). 

 

 O ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO DA DOR NO RN 

 

Diante de um estímulo doloroso, os parâmetros físicos e 

comportamentais dos RNPT se modificam, desestabilizando 

sua hemodinâmica. Caso identificada tardiamente ou não 

tratada, pode gerar complicações nos RNPT prologando o seu 

tempo de internação e tratamento (SILVA, 2018). 

Os RNPT internados na UTIN são submetidos a uma 

rotina de coleta de exames e procedimentos invasivos que 

levam à dor, como drenagem torácica, punção suprapúbica, 

intubação orotraqueal, punção lombar e de veia/artéria; e os 

menos invasivos e/ou dolorosos que é a sondagem orogástrica 

e aspiração oral/nasal (COSTA et. al., 2016). Em seu estudo, 

Martins, Enumo e Pereira (2016), evidenciarm que a maioria 

desses procedimentos são realizados sem analgesia, o que 

ocasiona dor nos RNs.  



A ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DOR EM 

RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL 

 

50 
 

Apesar dos avanços sucedidos na área da saúde, 

estudos comprovam que a equipe de enfermagem ainda 

encontra dificuldades para identificação e mensuração da dor 

no neonato (MARCONDES et. al., 2017). Em contrapartida, 

outros estudos indicam que os profissionais que atuam na UTIN 

possuem conhecimento sobre a importância do tratamento da 

dor no RN e da utilização de instrumentos eficazes para a 

mensuração da dor, porém, não utilizam devido não fazer parte 

da rotina da UTIN que exercem seu trabalho e outros por não 

saber utilizar (MARTINS; ENUMO; PEREIRA, 2015; 

NÓBREGA, et. al., 2018). 

Com a finalidade de identificar a dor nos RNPT, existem 

instrumentos que são utilizados para essa avaliação que 

permitem decodificar a linguagem do neonato em relação a dor. 

Dentre esses instrumentos existem as escalas de avaliações da 

dor, que são instrumentos precisos e confiáveis que mensuram 

a intensidade da dor do RN, analisando os critérios fisiológicos 

e comportamentais dos recém-nascidos (MONFRIM; SARAIVA; 

MORAIS; VIEGAS, 2015). 

A utilização das escalas é um dos métodos confiáveis 

que mensuram a intensidade dor no RNPT (MONFRIM; 

SARAIVA; MORAIS; VIEGAS, 2015). Segundo a SPB, existem 

dois tipos de avaliação da dor nos RNs, a comportamental que 

é baseada na alteração das expressões comportamentais após 

um estímulo doloroso, analisada através da resposta motora, 

como a mímica facial, o choro e o padrão de sono e vigília, por 

exemplo, através da careta facial, fronte saliente, boca aberta e 

estirada, tremor de queixo, entre outros (BALDA; GUINSBURG, 

2018). E a avaliação das alterações fisiológicas, onde 
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comumente são verificadas a frequência cardíaca e respiratória, 

pressão arterial sistólica, saturação de oxigênio e tônus vagal 

(BALDA; GUINSBURG, 2018; MORAES DE LEONE, 2017). 

A SPB (2018) ressalta que dentre as varias escalas de 

avaliação da dor existentes na literatura, as mais utilizadas no 

setor da UTIN são: A (BIPP - Behavioral Infant Pain Profile) ou 

escala de indicadores comportamentais da dor infantil, a (EDIN 

- Échelle Douleur Inconfort Nouveau-Né) ou escala de dor e 

desconforto do RN, a (NFCS - Neonatal Facial Coding System) 

ou Sistema de codificação facial neonatal, a (PIPP - Premature 

Infant Pain Profile) ou Perfil prematuro da dor infantil, e a (N-

PASS - Neonatal Pain and Sedation Scale) ou escala neonatal 

da dor e sedação. 

A BIIP avalia o comportamento do RN em relação a sua 

interação com o ambiente, analisando o estado de alerta do RN 

e a movimentação das mãos na sua interação com o ambiente, 

considerando dor quando a pontuação for maior do que 5 

(SILVA, 2018; GUINSBURG; BALDA, 2018). 

A NIPS é composta por cinco parâmetros 

comportamentais e é um indicador fisiológico, que são 

analisados antes, durante e após procedimentos invasivos nos 

RNs a termo e pré-termo nas primeiras 6 semanas após o 

nascimento, definindo dor quando a pontuação é maior do que 

4 (SILVA, 2018; BALDA; GUINSBURG, 2018). 

A EDIN é utilizada para avaliar a dor persistente do RN 

gravemente doente, permitindo acompanhar seu 

comportamento por períodos prolongados, caracterizando dor 

quando a pontuação é superior a 7 (MORAES DE LEONE, 

2017; BALDA; GUINSBURG, 2018). 
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N-PASS é um dos mais indicados para avaliação e 

sedação do neonato a termo ou pré-termo, onde a pontuação é 

ajustada de acordo com A IG do RN: sendo + 3 para IG entre 

23 e 27 semanas de gestação/idade corrigida; + 2 entre 28 e 31 

semanas e +1 para IG entre 32 e 35 semanas, classificando dor 

quando a pontuação for maior do que 3 (MORAES DE LEONE, 

2017; BALDA; GUINSBURG, 2018). 

E a PIIP utilizada para avaliar a dor em RN pré-termo e 

a termo, utilizando indicadores comportamentais, fisiológicos e 

contextuais, como IG e estado comportamental. (MORAES DE 

LEONE, 2017; BALDA; GUINSBURG, 2018). 

Dessarte, para garantir a eficácia da utilização das 

escalas na avaliação da dor nos RNPT, deve-se levar em 

consideração suas características como: a IG, estado clínico do 

neonato, tipo de estímulo doloroso, patologia do RN e a 

finalidade da avaliação, garantindo assim a escolha e utilização 

correta da escala. Além disso, as equipes de enfermagem que 

prestam cuidados aos RNPT na UTIN devem está aptos para 

prestar uma assistência qualificada e eficaz, o que requer do 

enfermeiro e sua equipe um conhecimento técnico-cientifico, 

além de habilidades praticas que os tornem capazes de 

reconhecer as mudanças dos RNs, tornando-os qualificados 

para utilizar as escalas para mensuração da dor nos neonatos 

(MARCONDES et. al., 2017; NÓBREGA et. al., 2018; BALDA; 

GUINSBURG, 2018). 

  

 O ENFERMEIRO NO CONTROLE DA DOR NO RN 
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O controle da dor no RN deve ser realizado diariamente, 

não permitindo que os RNPT sinta dor por períodos 

prolongados. Esse controle geralmente é realizado através de 

métodos farmacológicos e não farmacológicos (NÓBREGA et. 

al., 2018).  

As intervenções ditas não farmacológicas são 

comprovadas pelo seu baixo risco de complicação e baixo custo 

na sua utilização, pode-se dizer também que tem a sua eficácia 

comprovada. Sabe-se também que o controle da dor nos 

neonatos tem implicações positivas para o desenvolvimento do 

cérebro e ajuda a modular as repostas a dor. Entre os métodos 

não farmacológicos mais estudados estão a sucção não 

nutritiva com e sem sacarose, aleitamento materno, massagem, 

e posição canguru (MAGALHÃES et al., 2018; ANDREAZZA; 

MOTTER; CAT; SILVA, 2017). 

Os RNPT clinicamente instável precisa de cuidados mais 

intensivos e em decorrência disso são expostos a 

procedimentos dolorosos, então a equipe de enfermagem deve 

proporcionar maneiras da minimização dessa dor com medidas 

simples e eficazes. Para a realização de tais intervenções é 

necessário saber identificá-las recomendando assim a 

implantação e utilização de escalas de avaliação da dor 

(MORAES SILVA et al., 2016; ANDREAZZA; MOTTER; CAT; 

SILVA, 2017). 

O mecanismo de ação da Sacarose/glicose ainda não é 

completamente definido, podendo está relacionada a dois 

mecanismos que são a sensação adocicada da substância 

liberar áreas córticas relacionadas ao prazer modulando a 
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sensação dolorosa e o outro é a relacionado a ação de opióides 

que geram estímulos álgicos (MOTTA; CUNHA, 2015). 

Outro estudo diz que entre os métodos existentes está a 

utilização da sacarose pode ser combinada com outras 

substâncias, potencializando seu efeito. A utilização da 

sacarose isolada tem seu efeito comprovado, mas estudos 

comprovam que relacionado a água bidestilada potencializa o 

seu efeito analgésico, enquanto o leite materno e a sacarose 

têm efeitos similares de analgesia (MAGALHÃES et al., 2018). 

O alívio da dor é alcançado com uma combinação de 

contato de pele que é aconselhável ao RNPT pré-termo estável 

a partir de 30 semanas de IG + leite materno ou glicose, levando 

em consideração que a amamentação tem todos esses 

elementos juntos têm o seu efeito aconselhável para realização 

de procedimentos de dor aguda. Já o leite ordenhado não 

possui o mesmo efeito sendo aconselhado a utilização da 

glicose a 25% (MOTTA; CUNHA, 2015). 

O Método Canguru proporciona vários benefícios ao 

recém-nascido como a criação do vínculo entre o bebê e a 

pessoa que está praticando o método podendo ser a própria 

mãe ou algum outro familiar, favorece a amamentação na sua 

frequência e duração, ajuda no controle térmico, reduz o risco 

de infecções hospitalares, o estresse e consequentemente a 

dor (TEXEIRA; LOPES; COSTA; MATOS, 2019). 

No que se refere ao método farmacológico, podemos 

destacar o Midazolan que é um medicamento da família dos 

benzodiazepínicos, mas não tem o efeito de analgesia e sim na 

atividade motora do RN, sendo assim não é recomendado a sua 

utilização de maneira isolada. Além de não ter efeito analgésico 
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tem alto teor de toxicidade podendo levar a efeitos adversos 

graves ao recém-nascido (MACIEL, et al. 2019). 

Os principais medicamentos utilizados no tratamento da 

dor na UTIN são classificados em diversas classes podendo ser 

citados os analgésicos opióides como morfina, codeína, fentanil 

e tramadol, os não opióides como o paracetamol e dipirona. Na 

classe dos anestésicos locais tem-se a EMLA e a lidocaína. 

Como principais sedativos encontram-se o hidrato de cloral, 

fenobarbital, os benzodiazepínicos como o midazolan, e por fim 

como antagonistas para os opiódies a naloxona e para 

benzodiazepínicos o flumazenil (MORAES DE LEONE, 2017). 

As medidas não farmacológicas vêm ganhando bastante 

espaço dentre as escolhas da equipe multiprofissional, pois a 

utilização dos medicamentos causa inúmeros efeitos adversos 

o que compromete diretamente o sistema fisiológico do RN 

devido a imaturidade nos seus órgãos, mas não são 

dispensáveis quando realmente necessários à sua utilização 

(MACIEL et al., 2019). 

 

 O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DA DOR NO RN 

 

A prevenção da dor deve ser prioridade nas UTIN pela 

equipe, podendo-se utilizar diversas estratégias, além dos 

métodos farmacológicos e não farmacológicos. Nessa 

perspectiva, nota-se que a equipe de enfermagem desempenha 

um papel importante e fundamental no controle da dor neonatal 

e na diminuição do sofrimento no RNPT. Visto que, se mantém 

constantemente em contato continuo durante a internação dos 

RNPT, atuando como linha de frente no cuidado e 
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procedimentos realizados nos neonatos, sejam eles invasivo ou 

não (MARTINS; ENUMO; PEREIRA, 2015; SOARES et al.,  

2016).  

Tendo em vista isso, o enfermeiro deve buscar medidas 

que visam promover o alívio do desconforto e da dor nos RNPT 

relacionados ao processo terapêutico. Dessa maneira, a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é de 

suma importância, pois a partir dela é possível que se tenha um 

melhor direcionamento nas intervenções que precisam ser 

realizadas conforme as necessidades do RNPT, assegurando a 

qualidade e a organização da assistência prestada (MACIEL, et 

al., 2017; MARCONDES; COSTA; CHAGAS; COELHO,  2017). 

Nesse contexto, Marcondes, Costa, Chagas, Coelho 

(2017), destaca que para um desempenho eficiente desta 

prática é necessário a implementação e padronização de 

protocolos para avaliação da dor em todos os setores das UTIN. 

Além de uma educação continuada com a equipe, por meio de 

atualizações continuas nas áreas de saúde da criança e 

neonatologia, capacitando esses profissionais para prestar uma 

assistência qualificada, tornando todos aptos do processo de 

avaliação e do manejo da dor. Aliás, uma avaliação periódica 

para verificar a efetividade da implementação desses 

protocolos também é necessária para compor a eficácia de todo 

o processo (SOARES et al., 2016).   

Isto posto, outra maneira para prevenção e/ou redução 

da dor no RNPT é evitar manipulações desnecessárias e 

excessivas e nos casos de manipulações invasivas utilizar 

analgésicos para amenizar a sensação dolorosa no RNPT, visto 

que qualquer manipulação altera suas condições 
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hemodinâmicas. Além disso, a adequação do ambiente com o 

RN, ajustando a luminosidade, regulando a temperatura 

deixando o ambiente mais aquecido, diminuindo os ruídos do 

local, evitar por objetos sobre a incubadora, estimular o contato 

físico com os pais, estimular ao aleitamento materno e ao 

método canguru, procurando maneiras que evitem o surgimento 

de dor nos RNPT (MORAES DE LEONE, 2017; ULISSES; 

SANTOS; ARAÚJO; OLIVEIRA; CAMARGO, 2017). 

  

CONCLUSÕES   

  

A partir dos achados foi possível perceber que apesar da 

existência de inúmeras escalas, a equipe da enfermagem ainda 

peca na utilização desses instrumentos, tornando a efetivação 

da prevenção e redução de dor nos RN um desafio ainda maior 

a ser superado. 

Fatores como a organização do trabalho com desvio de 

funções, a qualificação profissional, como rotina e treinamentos 

com os indicadores comportamentais da dor, a ausência de 

protocolos nos setores neonatais e a ineficácia da avaliação 

periódica dos protocolos implementados, tem se tornado 

obstáculos para a efetivação dessas escalas e de seus 

objetivos estipulados. Portanto é extremamente importante o 

conhecimento sobre as escalas de avaliação da dor nas UTIN. 

Pois, a classificação da dor de forma inadequada, pode 

acarretar em complicações ao RN, devido a manipulações ou a 

tratamentos desnecessárias podendo ocasionar morbidades ou 

até mesmo a mortalidade do RN. 
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Somado a isso, é de extrema importância o 

fortalecimento das práticas de enfermagem amparadas no 

saber científico, com a implantação e a adoção de protocolos 

e/ou “Bundles”, detalhando os procedimentos de tratamentos 

proposto para a maioria dos processos dolorosos, bem como as 

escalas utilizadas para avaliação da dor nas UTINs. Assim, 

como o treinamento das equipes, não só da enfermagem, mas 

com todos os funcionários envolvidos nos cuidados aos RNs. 

Espera-se que o estudo tenha contribuído para uma 

reflexão sobre a importância e a necessidade de se utilizar 

escalas para mensurar a dor no RN nas UTIN, assim como, 

contribuir para o aprimoramento e a ampliação dessa 

discussão. 
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RESUMO: O número de internação hospitalar nos setores 

pediátricos ainda é bastante elevado nos hospitais de todo 

Brasil. Levando em consideração a importância da 

humanização nos ambientes hospitalares, este estudo teve por 

objetivo identificar as principais estratégias de humanização 

utilizadas no processo de recuperação de crianças 

hospitalizadas. Trata-se de um estudo de abordagem 

qualitativa, com finalidade de identificar a produção científica 

acerca das estratégias de humanização no processo de 

recuperação de crianças hospitalizadas. A condição da 

hospitalização através do adoecimento de um paciente 

pediátrico evidencia uma situação debilitada e traumática que 

afeta a criança em fase que o brincar é um fator importante para 

o seu desenvolvimento. De acordo com os estudos revisados, 

foram abordados fatores importantes que influencia no 

ambiente hospitalar, promovendo um cuidado diferenciado na 
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promoção da saúde da criança. O ambiente físico aparece 

como importante no que se refere a recuperação da criança 

hospitalizada, pois, segundo a Política Nacional de 

Humanização (PNH), alguns elementos podem modificar e até 

qualificar o ambiente hospitalar, adaptando-os ao público 

oferecido, ou seja, à criança. É imperioso que ações e 

intervenções dessa natureza sejam implementadas no dia a dia 

das unidades hospitalares, pois a utilização de estratégias irá 

auxiliar na minimização das tensões geradas pela internação e 

mudança de ambiente pelo qual a criança passa. 

Palavras-chave: Humanização da Assistência. Criança 
Hospitalizada. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O número de internação hospitalar nos setores 

pediátricos ainda é bastante elevado nos hospitais de todo 

Brasil. Estudo realizado por Barbosa, Costa e Vieira (2017), 

justifica este alto número de internações pela fragilidade que as 

crianças apresentam, estando assim mais susceptível ao 

adoecimento e evidenciando que as principais causas de 

internação hospitalar nesta faixa etária estão associadas às 

afecções agudas do sistema respiratório, patologias que 

acometem o sistema gastrointestinal, doenças imunizáveis 

como varicela, meningite, influenza e ainda às queimaduras. 

A internação hospitalar provoca mudanças na rotina, 

tanto para o paciente como para o acompanhante deste, 

produzindo desconforto e estresse (MENEZES; MORÉ e 

BARROS, 2016). Para a criança fragiliza seu meio social, além 

de ter que enfrentar a adaptação a um meio regido por outras 



A HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS 

HOSPITALIZADAS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

64 
 

normas, ainda é preciso conviver com pessoas até então 

desconhecidas (SANTOS, 2016). 

     É preciso compreender que no processo de 

hospitalização crianças e seus familiares encontram-se 

vulneráveis ao medo, o que requer sensibilidade do profissional 

para assisti-la de forma humanizada, fazendo com que sua 

permanência hospitalar seja enfrentada de forma mais leve 

possível (SANTOS, 2016), reduzindo estresses emocionais e 

traumas psicológicos. 

Prestar assistência de forma humanizada torna-se 

imprescindível para que a experiência vivida no processo de 

internação se dê de forma tranquila e para isso se faz 

necessário mudanças na forma como se dá o cuidado.  A 

Política Nacional de Humanização (PNH) assegura que as 

mudanças nos serviços de saúde devem refletir na forma de 

cuidar e para isso, princípios como protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletividade 

devem ser adotados, tornando-os parte do processo (BRASIL, 

2013). 

Assim, adotar ações que permita à criança hospitalizada 

uma vivência em ambiente harmônico e agradável, que 

preserve sua autonomia e a tenha como protagonista, torna o 

processo de hospitalização menos traumático.        

Estudo realizado por Coelho et al. (2018) mostra que a 

equipe de enfermagem representa uma ferramenta importante 

quando se trata de propiciar um ambiente agradável e 

terapêutico através da implementação de ações que diminuem 

significativamente os estímulos estressores uma vez que está 

em contato contínuo com o paciente. 
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 Ribeiro, Gomes e Thofehrn (2014), estabelece forte 

relação entre ambiência e promoção do bem estar e ainda 

ressalta que em ambientes acolhedores existe uma maior 

possibilidade de se desvincular o mito de que o hospital é frio e 

hostil e possibilita ainda  associá-lo a um ambiente acolhedor e 

benéfico na busca pela recuperação da saúde, além de 

representar um local de parcerias, onde a equipe de saúde e 

familiares ou cuidadores atuam juntos com o mesmo objetivo e 

facilitar a utilização de outras estratégias. 

 Utilização de estratégias como o brinquedo terapêutico 

vem sendo discutida e tem ganhado espaço considerável no 

desenvolvimento da assistência ao público pediátrico e estudos 

vêm mostrando sua eficácia no que diz respeito a aproximação 

dos profissionais com os pacientes e seus familiares (LEITE; 

VERGÍLIO; SILVA, 2017). 

Levando em consideração a importância da 

humanização nos ambientes hospitalares, especificamente no 

processo de internação infantil, surgiu a seguinte questão: quais 

as principais estratégias de humanização utilizadas no 

processo de recuperação de crianças hospitalizadas? Sendo 

assim, este estudo teve por objetivo identificar as principais 

estratégias de humanização utilizadas no processo de 

recuperação de crianças hospitalizadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com 

finalidade de identificar a produção científica acerca das 

estratégias de humanização no processo de recuperação de 

crianças hospitalizadas. Para isso adotou-se como método a 
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revisão integrativa da literatura, sendo a sua busca norteada 

pelos passos propostos por Souza, Silva e CARVALHO (2010).  

A primeira etapa correspondeu a definição da questão da 

pesquisa, assim busca-se responder a seguinte pergunta: quais 

as principais estratégias de humanização utilizadas no 

processo de recuperação de crianças hospitalizadas apontadas 

como evidências científicas do cuidar pediátrico? 

Dando continuidade, na segunda etapa foi realizada 

busca na literatura para obtenção dos dados. A coleta de dados 

se deu no mês de outubro de 2019, nas bases de dados 

PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se os descritores 

em saúde “Criança Hospitalizada” e “Humanização da 

Assistência”, anteriormente confirmados no DeCS, cruzados 

com o operador booleano “AND”.  

Foram utilizados como critérios de inclusão para 

utilização no estudo, artigos disponíveis na íntegra, que 

abordavam a temática, realizados em ambientes pediátricos, 

publicados entre os anos de 2014 e 2019, sem custo para 

acesso e nos idiomas inglês, português ou espanhol. Foram 

desconsiderados os artigos que não atendiam a temática 

investigada, que se repetiram nas bases de dados e os 

incompletos, mediante o acesso. 

A terceira etapa consistiu na leitura das publicações por 

quatro autores. Foi realizada uma leitura cuidadosa dos títulos 

e resumos, seguida da leitura na íntegra com objetivo de definir 

a amostra do estudo, a qual compreende 13 artigos. As 

informações detalhadas deste percurso de leitura para 

obtenção da amostra, encontra-se no quadro 1.    
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  A quarta etapa tratou-se da apresentação dos 

resultados, para isso foi desenvolvido um instrumento com as 

seguintes informações: Autores, título do artigo, local e ano de 

publicação, objetivo e resultados encontrados. A quinta etapa 

compreende a discussão dos dados encontrados. Para 

desenvolver essa discussão de forma clara e objetiva foram 

criadas categorias referente aos achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta a categorização dos artigos levando 

em consideração os autores, título do artigo, local e ano de 

publicação, objetivo e resultados encontrados. 

  

Tabela 1 - Categorização dos artigos levando em 

consideração os autores, títulos do artigo, local e ano de 

publicação, objetivo e resultados encontrados. João 

Pessoa, 2019. 
N Base 

de 

Dado

s 

Título Autores Ano de 

Public

ação 

  

Objetivo Resultados 

Encontrad

os 

1 Scielo Ambiên

cia 

como 

estraté

gia de 

humani

zação 

da 

assistê

ncia na 

unidade 

de 

RIBEIRO, 

J.P.; 

GOMES, 

G.C.; 

THOFEH

RN, M.B. 

2014 Identificar 

e analisar 

a 

produção 

de 

conhecim

ento sob a 

perspectiv

a da 

ambiência

, ou seja, 

as 

-Lúdico; 

-

Musicoterapi

a; -Cuidado 

Compartilhad

o;-

Privacidade 

para as 

crianças e 

seus 

familiares; 
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pediatri

a: 

revisão 

sistemá

tica 

estratégia

s que as 

instituiçõe

s de 

saúde 

têm 

implemen

tado para 

humaniza

r a 

assistênci

a à 

criança 

hospitaliz

ada na 

unidade 

pediátrica

. 

2 BVS Qualida

de da 

assistê

ncia de 

enferm

agem 

em uma 

emergê

ncia 

pediátri

ca: 

perspec

tiva do 

acompa

nhante. 

SANTOS,

C.K.R. et 

al. 

2016. Descrever 

a 

qualidade 

da 

assistênci

a de 

enfermag

em 

prestada 

às 

crianças 

atendidas 

em 

situação 

de 

emergênc

ia 

pediátrica 

pela 

perspectiv

a do 

-Diálogo; -

Assistência 

com enfoque 

na segurança 

do paciente, 

em especial 

nos cuidados 

medicamento

sos.  
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acompan

hante. 

3 BVS Importâ

ncia 

das 

atividad

es 

lúdicas 

na 

terapia 

oncológ

ica 

infantil 

PAIXÃO, 

A.B. et al. 

2016 Discutir a 

importânc

ia da 

ludoterapi

a no 

cuidado à 

criança 

hospitaliz

ada com 

câncer, 

identificar 

os tipos 

de 

atividades 

lúdicas 

desenvolv

idas 

durante o 

processo 

de 

hospitaliz

ação e os 

benefícios 

da 

realização 

da 

atividade 

lúdica 

para a 

criança 

com 

câncer. 

-

Lúdico(brinca

deiras, 

leituras, 

músicas, 

teatralização, 

danças, 

pinturas e 

desenhos). 

4 BVS Promoç

ão do 

Brincar: 

Ação de 

ALVES, 

J.F. et al. 

 2016 Descrever 

os 

principais 

benefícios 

-Utilização 

do lúdico 

para 

melhorar a 
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Gestão 

Estraté

gica no 

Enfrent

amento 

da 

Hospita

lização 

Infantil  

da 

promoção 

do brincar 

para a 

recuperaç

ão da 

criança 

hospitaliz

ada e as 

principais 

ações de 

gestão 

estratégic

a para sua 

efetividad

e 

compreens

ão das 

crianças 

quanto aos 

procedimen

tos, 

diminuição 

do 

sofrimento, 

melhor 

relacioname

nto com a 

equipe de 

profissionai

s de saúde 

e resultados 

mais 

eficazes. 

5 BVS Humani

zação 

hospital

ar na 

pediatri

a: 

projeto 

"Enferm

eiros da 

Alegria" 

BOSCO, 

D. et al. 

2019 Relatar 

sobre a 

relevância 

da 

humaniza

ção 

hospitalar 

na 

Pediatria 

por meio 

da prática 

acadêmic

a em 

terapias 

lúdicas. 

-Utilização do 

lúdico para 

melhorar a 

comunicação 

entre os 

pacientes e 

seus 

familiares, 

junto a 

equipe 

profissional. 
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6 BVS Estabel

ecendo 

estraté

gias de 

ação/int

eração 

para o 

cuidado 

à 

criança 

com 

condiçã

o 

crônica 

hospital

izada 

SILVA, 

T.P. et al. 

2015 Objetivou 

compreen

der as 

estratégia

s de 

ação/inter

ação 

adotadas 

pela 

equipe de 

enfermag

em para o 

cuidado à 

criança 

com 

condição 

crônica 

hospitaliz

ada. 

- Diálogo; 

-Escuta 

qualificada; 

-Trabalho em 

equipe; 

- O lúdico; - 

Espiritualidad

e; 

7 BVS A 

importâ

ncia do 

lúdico 

no 

context

o da 

hospital

ização 

infantil  

SILVA, D. 

O. et al.  

2018 Analisar a 

importânc

ia do 

lúdico no 

contexto 

da 

hospitaliz

ação 

infantil. 

-Atividades 

lúdicas;  

8 BVS Percep

ção dos 

acompa

nhantes 

das 

criança

s 

hospital

izadas 

acerca 

do 

SILVA, 

S.E.M. et 

al. 

2018 Identificar 

a 

percepçã

o dos 

acompan

hantes 

das 

crianças 

hospitaliz

adas com 

relação às 

-A 

brinquedote

ca; -

Utilização 

do 

Brinquedo 

Terapêutico 

na 

realização 

dos 

procedimen
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brinque

do 

terapêu

tico 

atividades 

lúdicas. 

tos, como 

suporte na 

assistência 

e na 

aproximaçã

o entre o 

profissional 

e a criança; 

9 BVS Confort

abilidad

e da 

unidade 

de 

pediatri

a: 

perspec

tiva de 

usuário

s, 

profissi

onais e 

gestore

s de 

enferm

agem 

RIBEIRO, 

J.P. et al. 

2018 Analisar a 

confortabi

lidade da 

unidade 

de 

pediatria 

na 

perspectiv

a de 

usuários, 

profission

ais e 

gestores 

de 

enfermag

em. 

O mobiliário 

e estrutura 

física; 

-

Brinquedote

ca; 

-

Acolhiment

o; 
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10 BVS A 

utilizaç

ão da 

música 

em uma 

unidade 

pediátri

ca: 

contribu

indo 

para a 

humani

zação 

hospital

ar 

SILVA, 

K.G. 

2017 Descrever 

a 

percepçã

o das 

crianças 

hospitaliz

adas 

sobre as 

atividades 

musicais 

realizadas 

no 

ambiente 

hospitalar 

e analisar 

a relação 

entre 

música e 

humaniza

ção 

hospitalar 

-Musicotera 

pia; 
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11 PUBM

ED 

Pilot 

Study of 

Therap

y Dog 

Visits 

for 

Inpatien

t Youth 

With 

Cancer 

CHUBAK, 

J. et al. 

2017 Avaliar a 

viabilidad

e do 

estudo de 

atividades 

assistidas 

por 

animais 

(AAA) em 

oncologia 

pediátrica 

hospitalar 

Os 

benefícios 

da Terapia 

Assistida 

com Cães 

no processo 

de 

hospitalizaç

ão infantil. 

 
12 PUBME

D 

Terapia 

Assistida 

com Cães 

em 

pediatria 

oncológic

a: 

percepçã

o de pais 

e 

enfermeir

os. 

MOREIR

A, RL. et 

al. 

2016 Compreen

der a 

percepção 

de 

profissionai

s da equipe 

de 

enfermage

m e 

responsáv

eis por 

crianças e 

adolescent

es com 

câncer 

acerca da 

Terapia 

Os 

benefícios 

da Terapia 

Assistida 

com Cães 

no 

processo 

oncológico 

de 

crianças 

durante a 

hospitaliza

ção. 
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Assistida 

com Cães. 

13 PUBME

D 

Animal-

Assisted 

Activities: 

Results 

From a 

Survey of 

Top-

Ranked 

Pediatric 

Oncology 

Hospitals. 

CHUBAK, 

J. 

HAWKES

, R. 

2016 Descrever 

as 

Atividades 

Assistidas 

por 

Animais na 

oncologia 

pediátrica 

de um 

hospital 

nos 

Estados 

Unidos. 

Os 

benefícios 

das 

Atividades 

Assistidas 

por 

Animais 

na 

oncologia 

pediátrica; 

Fonte: BVS, Scielo e PubMed, 2019. 

 

Segundo os artigos que compõem a amostra, existem 

alguns fatores presentes na rotina hospitalar que podem 

influenciar no processo de recuperação. O quadro a seguir 

elenca esses fatores e a frequência na qual estes aparecem nos 

estudos. 
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FIGURA 1 - Estratégias de humanização utilizadas como 

ferramenta no processo de recuperação de crianças 

hospitalizadas, João Pesssoa, 2019. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A condição da hospitalização através do adoecimento de 

um paciente pediátrico evidencia uma situação debilitada e 

traumática que afeta a criança em fase que o brincar é um fator 

importante para o seu desenvolvimento (SANTOS; SANTOS; 

SILVA, 2017). 

De acordo com os estudos revisados, foram abordados 

fatores importantes que influencia no ambiente hospitalar, 

promovendo um cuidado diferenciado na promoção da saúde 

da criança. O ambiente físico aparece como importante no que 

se refere a recuperação da criança hospitalizada, pois, segundo 

a Política Nacional de Humanização (PNH), alguns elementos 

podem modificar e até qualificar o ambiente hospitalar, 

adaptando-os ao público oferecido, ou seja, à criança. 
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Um exemplo prático e altamente eficaz é a estruturação 

da brinquedoteca, que foi instituída pela lei nº11.104/2005, 

onde obriga os hospitais que atendem pacientes pediátricos 

internados oferecerem tal estrutura, promovendo a utilização de 

jogos voltados para a educação e brinquedos utilizados para 

estimular pacientes e acompanhantes a realizarem a arte de 

brincar. 

As atividades lúdicas são denominadas como momentos 

de alegria e satisfação, reduzindo a tensão e por isso definidas 

como terapêutica necessária na pediatria, além de proporcionar 

recreação e socialização durante a internação por promover o 

contato com outras crianças (LIMA; SANTOS, 2015). 

 Levando em consideração a mudança brusca de rotina 

sofrida pela criança, é indispensável que todo profissional que 

exerce sua função na pediatria incorpore em sua prática o 

cuidar com o lúdico, uma vez que o brincar, além de ser fonte 

de prazer, também distrai durante alguns instantes, portanto 

minimiza o tédio do ambiente hospitalar (SILVA; CABRAL, 

2015). Assim, é fundamental que o profissional busque 

estratégias para melhorar a qualidade de vida dos pequenos 

pacientes durante sua internação, reconhecendo a importância 

do brincar. 

Outra estratégia que interfere de forma benéfica no 

processo saúde-doença do paciente é a musicoterapia, onde 

para a criança proporciona tranquilidade e suaviza o ambiente 

de assistência hospitalar, transformando-o num lugar calmo e 

alegre, e consequentemente facilita a relação entre equipe e 

criança (RIBEIRO; GOMES; THOFEHRN, 2014). 

No contexto da assistência à saúde da criança, o brincar 

tem sido um método fundamental na contribuição para a 
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redução de sintomas com ansiedade, medo e insegurança que 

a hospitalização proporciona. Com isso, a promoção do brincar 

com este propósito, se dá por meio do Brinquedo Terapêutico, 

que vem sendo uma ferramenta essencial na assistência à 

criança hospitalizada, pois tem o objetivo de aliviar os 

desconfortos, e prepará-las para os procedimentos 

(CALEGARIL, 2018; OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Lima e Santos (2015), no contexto hospitalar, 

existe a necessidade extrema de se entender como as crianças 

pensam e enxergar o mundo como elas descrevem, ou seja, é 

indispensável a utilização da empatia, que pode ser 

possibilitada através de estratégias já citadas como o lúdico, a 

música e o próprio ambiente físico, assim estabelecendo um 

vínculo ainda mais forte. 

         Atitudes humanizadas se fortalecem através do diálogo 

adequado, criando uma comunicação, e quebrando possíveis 

barreiras impostas entre os profissionais de 

saúde/criança/família. A ausência de um diálogo adequado 

resulta em dificuldades na humanização, prejudicando a 

interação e a assistência à saúde, pela incapacidade de falar ou 

ouvir (SILVA, et al 2015). 

 Por meio disso, a Escuta Qualificada se torna um 

instrumento que oferece uma assistência diferenciada e 

humanizada, onde o indivíduo é escutado de maneira holística; 

tornando um meio de comunicação eficaz. Com isso o paciente 

deve ser o protagonista do seu processo de cuidado, fazendo 

com que o profissional da saúde exerça de maneira empática, 

seu papel assistencial, proporcionando um cuidado integral e 

individualizado, na busca do bem estar do paciente (CANUTO, 

et al 2019).  
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 O processo de adoecimento torna a criança e sua família 

mais fragilizada, e por meio disso a espiritualidade é um dos 

fatores influenciadores, que contribui de forma positiva para a 

reabilitação da saúde do paciente, mas para que isso ocorra, o 

profissional deve está informado por meio de uma escuta 

qualificada, da crença ou no que esta família acredita, 

proporcionando um ambiente acolhedor, de forma respeitosa 

pelo que reporta a fé de cada paciente, fazendo com que o bem-

estar espiritual se fortaleça com o intuito de ajudar a família e o 

paciente a enfrentar este estado de doença (MOREIRA; 

PEREIRA, 2015). 

A Terapia Assistida por Animais (TAA) consistem na 

estratégia de inserir um animal na equipe integrante do cuidado 

em saúde por meio de profissionais. Mais do que um cuidado 

considerado contemporâneo, a TAA está presente nos registros 

de Florence Nightingale em 1860, onde as manifestações de 

melhora na saúde vieram a ser desenvolvidos a partir da 

observação de pacientes em companhia de pequenos animais 

no processo de recuperação. Desse modo, esse cenário 

configura-se como um dos primeiros registros no mundo a 

utilizar a técnica e a influenciar profissionais de saúde para o 

seu uso (MOREIRA et al. 2016). 

No contexto da Enfermagem, evidenciou-se que cada 

vez mais a profissão tem aderido ao TAA para a redução da dor, 

ansiedade, aumentar a socialização e qualidade de vida, além 

de contribuir com tratamentos em diversas áreas da saúde, a 

terapia empenha-se, também, na pediatria. Sendo assim, entre 

os animais mais utilizados por profissionais de enfermagem, 

destaca-se o cão, por meio da Terapia Assistida com Cães 

(TAC), o qual possui uma afeição natural pelas pessoas por ser 
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facilmente adestrado e corresponder positivamente ao toque 

(MOREIRA et al. 2016). 

Para o cuidado de crianças, a introdução do cão de 

forma terapêutica tem cooperado para aumentar autoestima, 

ressarcir déficits afetivos e estruturais, aumentar a 

concentração plasmática de endorfinas e reduzir a 

concentração plasmática de cortisol, substância que atua 

diretamente no processo de ansiedade. Ademais, a TAC 

melhora a interação social, promove o autocuidado e favorece 

a comunicação entre equipe de saúde, família e entre outras 

crianças (CHUBAK et al. 2017). 

A TAC pode ser utilizada pelo enfermeiro para a 

adaptação da criança em situações estressantes e 

indesejáveis, aumento da mobilidade infantil e estímulo a 

atividade muscular a fim de favorecer a colaboração da criança 

durante os procedimentos terapêuticos, onde elas poderão 

sentir-se relaxadas, seguras e capazes de confiar no 

profissional de saúde que lhe assiste, podendo perceber que o 

ambiente hospitalar também proporciona momentos 

prazerosos e divertidos (CHUBAK; HAWKES, 2016). 

Frente ao contexto, ressalta-se a relevância da atuação 

da TAC no processo de hospitalização infantil, uma vez que a 

eficácia da terapêutica dar-se-á redução de distúrbios 

desencadeados frente a situações desagradáveis em que a 

criança está inserida. Por isso, se faz necessário o uso de 

estratégias como esta no cuidado de enfermagem centrado na 

criança. 

Essas estratégias expostas foram de fundamental 

importância na criação do vínculo profissional de saúde/criança, 

gerando uma minimização do estresse e ansiedade, por meio 
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de atividades lúdicas, em um ambiente adequado, sendo mais 

acolhedor e menos traumático, promovendo uma ação 

terapêutica voltada à criança com objetivo de proporcionar o 

bem-estar através, do cuidado diferenciado e humanizado 

direcionado à criança hospitalizada. 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista o elevado número de crianças 

hospitalizadas nos serviços de saúde do país, e que as 

mudanças na rotina dessas crianças além da má adaptação ao 

ambiente hospitalar acabam por influenciar de forma negativa 

no processo de recuperação, a implementação de estratégias e 

políticas de humanização como a ambiência nos serviços de 

saúde são fundamentais para uma boa adaptação aos 

ambientes de internação e consequente recuperação das 

crianças. 

Logo, é imperioso que ações e intervenções dessa 

natureza sejam implementadas no dia a dia das unidades 

hospitalares, pois a utilização de estratégias irá auxiliar na 

minimização das tensões geradas pela internação e mudança 

de ambiente pelo qual a criança passa. 
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RESUMO: As atividades lúdicas são vistas como um 
instrumento que proporciona prazer e felicidade a criança que 
enfrenta o câncer, diante da exposição do doente a uma nova 
realidade de tratamentos, torna-se fundamental que a mesma 
possa usufruir de instrumentos de seu domínio e conhecimento 
para adaptar-se a sua nova situação. O estudo teve como 
objetivo compreender como as abordagens lúdicas auxiliam e 
ajudam no cuidado da criança com câncer. Estudo do tipo 
exploratório descritivo de natureza qualitativa, realizado com 10 
crianças com câncer que frequentam a casa da criança com 
câncer da Paraíba, os dados foram coletados nos meses de 
agosto a setembro 2018, por meio de uma entrevista e 
analisados pela técnica proposta por Bardin. Observou-se que 
o brincar é considerado importante e faz resgatar os 
sentimentos de alegria e diversão, porém algumas crianças não 
sentem-se seguras em participar das brincadeiras por sentirem 
medo de agravar a doença ou de sentir dor. As abordagens 
lúdicas proporcionam melhora na autoestima, ajuda no 
desenvolvimento psíquico e físico, diminui o estresse e angústia 
e o sofrimento associado ao tratamento. Proporcionando 
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momentos de distração, alegria e diversão, contribuindo assim, 
para que a doença seja percebida de forma menos traumática, 
tornando uma ferramenta essencial para o cuidado a criança 
com câncer.  
Palavras-chave: Abordagens lúdicas, câncer infantil, criança. 
 

 INTRODUÇÃO  

 

Anualmente, em todo o mundo, seja ele países 

desenvolvidos ou subdesenvolvidos, milhares de pessoas em 

diferentes fases do ciclo vital perdem a vida devido ao câncer. 

No Brasil, estimativa recente do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) mostrou a incidência de 12.500 casos novos de câncer 

em pessoas até 19 anos. As neoplasias infantis são as 

primeiras causas de morte (8% do total) por doenças entre 

crianças e adolescente entre 1 a 19 anos (INCA 2018).   

A aceitação da criança em relação ao seu diagnóstico 

dependerá muito das reações dos seus pais e familiares, pois 

os mesmos vão irradiar todos os sentimentos que surgem após 

o descobrimento da doença. A criança compreende a doença 

verdadeiramente ao enfrentar os efeitos do tratamento, o qual 

demanda bastante tempo de hospitalização e a expõe a 

procedimentos invasivos e dolorosos, como quimioterapia, 

radioterapia e seus efeitos colaterais (DIAS et al. 2014). 

Na etimologia da palavra lúdico deriva do latim ludus 

que significa alegria e liberdade, comumente presente nas 

brincadeiras infantis. Essas atividades contribuem para 

descobertas cognitivas, afetivas, motoras, sociais e de 

comunicação se forem usadas de forma correta e de acordo 

com a necessidade de cada paciente (FIORETI et al. 2016). 
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 A imprescindibilidade de se divertir não deve ser 

eliminada durante a doença ou hospitalização, uma vez que a 

diversão lhe permite expressar seus sentimentos, preferencias, 

receios e hábitos a partir da projeção e transferência destes aos 

personagens da brincadeira, criando um faz de conta. Por isso, 

o lúdico proporciona as crianças uma maneira mais prazerosa 

de entender a educação em saúde facilitando a forma de 

entendimento sem causar expectativa negativa, brincar 

estimula a confiança da criança com os profissionais facilitando 

o cuidado por meio de arte e brincadeiras, fortalecendo assim 

os vínculos e aumentando os resultados positivos (MARQUES 

et al. 2016, DA SILVA et al. 2016). 

  O estatuto da criança e do adolescente, através da lei 

nº 8.069, de 13 de janeiro de 1990 defende que a criança deve 

gozar de todos os direitos fundamentais inerente à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral, como condições de 

liberdade e dignidade. Estabelece-se, assim, o compromisso 

por parte de todas as pessoas que convivem com a criança de 

oferecer e facilitar essas condições fundamentais, 

independentemente do local ou situação em que ela se 

encontra (BRASIL, 1990).  

O brincar exerce uma grande importância sobre o 

desenvolvimento infantil colaborando para a apreensão de 

comportamentos, construção do conhecimento sobre a 

realidade em que a criança está inserida, tais como, expressão 

de sentimentos e emoções. Considerando que a criança 

acometida pelo câncer apresenta mudanças tanto na forma 

orgânica como na psicossocial, a brincadeira, ou seja, as 

abordagens lúdicas denotam como um recurso no intuito de 

diminuir a ansiedade e o medo da criança, frente ao 
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desconhecido e de permitir a mesma, a possibilidade de se 

mostrar autêntico (MORAIS et al. 2016). 

O câncer é para qualquer idade um acontecimento 

traumático, principalmente quando se é criança e está 

começando a conhecer e descobrir o mundo. Nesta situação, 

cuja as mesmas ao descobrir a doença são afastadas do seu 

meio natural, sendo frequentemente expostas ao confronto da 

dor e sofrimento, assim como limitações físicas, a utilização de 

estratégias de adaptação que possam minimizar efeitos 

negativos, e proporcionando desenvolvimento de 

aprendizagem em seu repertório comportamental se tornam 

necessárias. Nesse tocante, as atividades lúdicas são tidas 

como catalizadores no processo de recuperação e adaptação 

da criança com câncer, proporcionando-lhes a construção de 

uma realidade própria e singular, além de expressar sua 

criatividade e emoção. Assim, o lúdico seria percebido pela 

criança como uma possibilidade de ganhar ou construir algo 

bom em uma situação totalmente adversa (MORAIS et al. 

2016). 

Para entender como essas abordagens lúdicas ajudam 

e auxiliam no tratamento e na melhora da criança, este estudo 

se propõe a responder a seguinte questão norteadora: como as 

abordagens lúdicas auxiliam no tratamento de crianças com 

câncer?  

O interesse por esta temática emergiu a partir dos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação, nos quais 

esclareceram as teorias e práticas exercidas em cada processo 

do câncer infantil e as formas de tratamento. Trazendo para o 

dia a dia a vontade de conhecer como as abordagens lúdicas 

influenciam e ajudam as crianças a compreender as fases da 

doença e seu tratamento. E ainda por acreditar que mesmo 
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diante do enfrentamento de uma doença tão complexa como o 

câncer, essas crianças quando conduzidas adequadamente 

podem encontrar um motivo para sorrir.  

Nessa perspectiva, o estudo teve como objetivo 

compreender como as abordagens lúdicas auxiliam e ajudam 

no cuidado da criança com câncer. 

 

 MATERIAS E METODOS  

 

 A metodologia do estudo está embasada na pesquisa 

de campo, de caráter exploratório - descritivo e de natureza 

qualitativa. A pesquisa foi realizada na Casa da Criança com 

Câncer, do município João Pessoa (PB). A população foi 

composta por crianças em tratamento de câncer que se 

encontravam hospedadas na referida casa no momento da 

coleta de dados, fazendo parte da amostra 10 (dez) crianças 

selecionadas mediante os seguintes critérios de inclusão: idade 

entre sete a treze anos, faixa etária escolhida devido a maior 

entendimento da criança sobre os questionamentos realizados 

a mesma. Como critérios de exclusão adotaram-se estado 

imunológico comprometido, que não se dispusesse a participar 

do estudo.  

 A coleta de dados foi realizada após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética do Instituto de Educação Superior 

da Paraíba (IESP), sob número do CAAE: 

91836218.0.0000.5184, e mediante assinatura do Termo de 

assentimento para participantes menor de idade pelos pais ou 

responsáveis que acompanhavam as crianças na casa de 

apoio. Foram levados em consideração os princípios éticos em 

pesquisa envolvendo seres humanos de acordo com a 
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Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

as pesquisas com seres humanos, devem oferecer todas as 

garantias a pessoa humana, inclusive em relação ao 

anonimato, a privacidade e a desistência em qualquer etapa da 

pesquisa sem prejuízos de assistência, assim como a 

Resolução 564/2017 COFEN que institui o código de ética dos 

profissionais de Enfermagem (COFEN, 2007).  

 Os dados foram coletados mediante a técnica de 

entrevista semiestruturada, de elaboração própria, composta 

por itens de caracterização dos participantes e por questões 

abertas, visando-se ao alcance do objetivo proposto. A fim de 

garantir a privacidade do participante a entrevista ocorreu em 

local reservado, na presença do cuidador responsável, e teve 

duração média de dez minutos. Destarte, os depoimentos foram 

gravados com auxilio tecnológico de um aparelho MP3. A fim 

de se preservar o anonimato, os entrevistados foram 

identificados pela letra C, relativo a palavra criança, seguido do 

número de entrevista.  

 Os dados obtidos foram submetidos à técnica de 

análise de conteúdo proposta por Bardin e obedeceram aos 

seguintes passos: organização e transcrição de falas, leitura 

profunda das entrevistas, identificação e categorização dos 

núcleos significativos, inferência dos resultados e interpretação 

dos dados com base na fundamentação teórica.  

RESULTADOS  

           A amostra foi composta por dez crianças na faixa etária 

entre sete e treze anos, em tratamento oncológico. Dentre elas, 

5 (50%) apresentam entre 7 a 9 anos e 5 (50%) encontram-se 

da faixa etária entre 10 a 13 anos. No qual, o gênero que 

prevaleceu foi o masculino, correspondendo a 9 (90%) dos 
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entrevistados. Quanto ao tipo de tumor 4 (40  %) são portadores 

de leucemia; 1 ( 10%) tumor cerebral, 1 (10 %) histiocitose de 

células de langerhans; 1 ( 10  %) neuroblastoma, 1 (10%) 

linfoma, 1 (10%) sarcoma; 1 (10%) dos entrevistados não soube 

informar o tipo de tumor. Em relação ao tempo de tratamento, 5 

(50%) estão em tratamento há mais de 1 ano; 4 (40%) entre 6 

meses a 1 ano; 1 (10 %) há menos de 6 meses. Em relação ao 

tipo de tratamento prevaleceu o quimioterápico, sendo realizado 

por 9 (90%) das crianças; 1 (10%) encontrava-se na fase de 

avaliação médica após realização de transplante de medula 

óssea. Quanto ao grau de escolaridade, 2 (20%) disseram que 

frequentam a escola e está no primeiro ano do fundamental, 1 

(10%), frequentam quando é liberado pelo médico, 7 (70%), não 

frequentam a escola. Vale ressaltar que todas as crianças 

entrevistadas são do interior da Paraíba, visto que o local 

selecionado para a realização da pesquisa tem a finalidade de 

acolher as crianças e seus familiares que residem em locais 

distantes do município no qual o hospital referência para o 

tratamento oncopediátrico se localiza. 

Após análise dos dados foi possível identificar o perfil 

dos participantes, os sentimentos de cada criança diante da 

enfermidade, a importância das abordagens lúdicas no seu 

tratamento, e o sentimento de estar brincando. Com essa 

análise, surgiram duas categorias empíricas: o significado do 

brincar na compreensão da criança com câncer; os sentimentos 

revelados a partir do brincar na percepção da criança. 

 

CATEGORIA I – O significado de brincar na 

compreensão da criança com câncer  

Esta categoria reflete o significado compreendido pelas 

crianças com câncer acerca do brincar enquanto encontram-se 
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no ambiente hospitalar ou hospedados na casa da criança com 

câncer.  

Neste estudo, ficou evidente que o brincar durante o 

enfrentamento do câncer faz com que as crianças não sejam 

completamente privadas de uma atividade que naturalmente faz 

parte de seu cotidiano. Para elas a brincadeira associa-se ao 

sentimento de leveza, de diversão e de felicidade, prevalecendo 

a diversão conforme demonstrado nas falas a seguir: 

Brincar pra mim é se divertir (C2).  

Brincar é se divertir (C5). 

É uma diversão e passa tempo (C8). 

Nesse contexto destaca-se a relevância que o brincar 

representa para essas crianças, uma vez que ao serem 

questionadas sobre a importância que dão ao brincar muitas, 

demonstraram através dos relatos, perceberem a brincadeira 

como algo importante:  

Acho importante brincar, porque para não 

levar tudo a sério (C2). 

Acho importante sim, pra que não brincar 

se não vai criar uma criança presa igual 

animal na jaula (C4). 

Acho importante sim, pra que não brincar 

se não vai criar uma criança presa igual 

animal na jaula (C4). 

É importante sim, porque fica relaxando, 

melhor que ficar sem fazer nada (C6). 

Todavia, o medo da doença, do tratamento e das 

privações acaba acarretando para essas crianças um receio em 

brincar, conforme revelado pelo participante a seguir: 
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É importante mais ou menos, porque “mó” 

da doença, porque se eu tô doente e for 

brincar fica mais grave (C8). 

O brincar é uma forma de trazer a diversão para 

aquelas limitações imposta pelo tratamento devido a doença, 

principalmente quando estão em ambiente hospitalar, no qual a 

hospitalização tira a mesma de toda a sua rotina de “ser criança” 

e trazendo para elas um sentimento de tristeza, angustia e 

medo. É nesse contexto que as abordagens lúdicas adentram, 

pois trazem um ambiente diferente, mais alegre e divertido, 

demonstrado por C6: 

Brincava na brinquedoteca e tinha a bom 

te ver que distribuía presentes e fazia 

sorteio, me trazia alegria (C6). 

Em alguns momentos, durante a hospitalização, a 

escassez dessas abordagens foram evidenciadas pelas 

crianças, conforme demonstrado: 

Não brincava de nada no hospital, mas 

queria que tivesse, porque seria mais 

divertido. A única coisa que brincava lá 

era com aquele negócio de ferro que bota 

soro, eu descia da cama e fazia de skate, 

isso me dava alegria (C1). 

Brinco na brinquedoteca, é a única 

brincadeira lá (C4).  

O fato das atividades lúdicas não serem realizadas 

sistematicamente, conforme os deponentes, parece contribuir 

para a adesão por algumas crianças de recursos tecnológicos 

de fácil acesso como meio de ocupação do tempo, conforme 

abaixo: 
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Brinco de nada quando tô lá, fico só no 

celular (C8). 

Lá não tem brincadeira, fico no celular 

mexendo e os palhaços que as vezes vão 

lá só dar presente (C5).  

Cabe mencionar que no caso em que as abordagens 

lúdicas não são planejadas conforme a faixa etária do paciente, 

a brincadeira pode não ser tida como atrativa por algumas 

crianças.  

Brinco só no celular, não gosto dos 

palhaços, estou velho pra achar graça 

nisso (C10). 

É pertinente mencionar que enquanto a criança 

encontra-se hospedada na Casa da Criança com Câncer ela 

tem a oportunidade de vivenciar uma diversidade de 

brincadeiras que são realizadas como bola, pica-congela, 

esconde- esconde, futebol, todas realizadas por voluntários de 

diversos cursos e de várias instituições de ensino superior, no 

qual estão lá para colocar em pratica as abordagens lúdicas. 

Sendo assim, essas crianças têm um leque grande de 

variedades de brincadeiras.  

. As falas a seguir demonstram as brincadeiras que elas 

geralmente realizam na casa da criança: 

As vezes brinco com o bambolê, de 

carro com os meninos que estão aqui 

(C2). 

Brinco de bola, carrinho, pega-pega, e 

com as tias que vem pra cá (C4). 

Gosto de brincar no celular, baralho e 

com uma menina igual a senhora que 

vem pra cá (C10). 
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Apesar do brincar ser uma atividade que atrai a maioria 

das crianças, a falta de interesse pelo brincar, seja por não 

gostar, seja por não se sentir confortável ou bem com as 

brincadeiras realizadas também estiveram presentes nas falas 

ao serem interrogadas a respeito das brincadeiras realizadas 

na casa onde eles ficam hospedados quando não encontram-

se no hospital. 

Não, não gosto de brincar, brinco às vezes 

quando vem os palhaços ainda das 

brincadeiras, mas é às vezes (C3). 

Não brinco muito de vez em quando, o que 

gosto mesmo é de andar a cavalo (C10). 

O câncer durante a infância demanda da criança um 

amadurecimento precoce para que o mesmo passe a 

compreender a necessidade de ajuste no seu cotidiano. Tal fato 

é demonstrado por meio de receio em brincar por medo de se 

machucar e agravar sua doença, conforme depoimento a 

seguir: 

Brinco de quase todas as brincadeiras, 

menos de espada que pode bater na 

minha cabeça e eu piorar (C6). 

 

CATEGORIA II – Os sentimentos revelados a partir do 

brincar na percepção da criança. 

Esta categoria expressa as falas das crianças, 

refletindo-lhes a percepção dos sentimentos associados as 

atividades lúdicas realizadas durante o tratamento.  

Os sentimentos de cada criança sobre o que ela sente 

ao estar brincando enquanto está interna em tratamento, ao 

estar colocando em pratica o que para elas antes era uma 
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atividade cotidiana associa-se a sensação de alegria e 

felicidade conforme demonstrado a seguir: 

Sinto felicidade e o que não podia fazer 

antes (C1).  

Me sinto bem e feliz, me faz esquecer um 

pouco do que tá acontecendo (C2). 

Sinto alegria e raiva quando tô perdendo 

(C8). 

Diversão (C7). 

Mas dependendo da etapa do tratamento, a criança 

pode não se sentir bem enquanto está brincando, devido a 

fatores como fadiga, náuseas, imunidade baixa, entre outros e 

acabam não participando das brincadeiras por receio de sentir 

dor ou até mesmo de agravar a doença. 

Me sinto cansado, e sinto dor quando 

brinco muito (C6). 

Sinto dor e fico com raiva quando sinto dor 

(C9). 

O brincar trata-se da atividade mais importante da 

infância e configura-se como o papel ocupacional da criança, 

contribuindo para o desenvolvimento de novas habilidades, 

capacidades e competências. (GONCALVES et al. 2016). 

Conforme mencionado na fala a seguir as brincadeiras 

realizadas durante a separação da criança da sua rotina 

cotidiana, ou seja, durante a estadia dela seja na casa de apoio, 

seja no hospital parecem contribuir positivamente com o seu 

estado emocional visto que proporciona o esquecimento dos 

eventos associados a doença conforme evidenciado pela 

participante a seguir: 
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Esqueço o tratamento sim, me faz feliz e 

eu esqueço do que está acontecendo 

(C2). 

Sim, achei que fiquei melhor quando 

brinquei, porque trazia felicidade (C1). 

O reconhecimento da importância das abordagens 

lúdicas conforme a percepção das crianças se deu até mesmo 

entre as que já vivenciaram um momento de significativa 

debilidade física onde, momentaneamente, não puderam 

brincar e correr, conforme dito a seguir: 

Sim, porque não conseguia andar e 

quando consegui andar vi que é 

importante brincar e fiquei feliz (C4). 

Humhum... porque trouxe alegria e tô 

conseguindo correr, me fez esquecer que 

estou careca (C6).  

Todavia, algumas crianças acreditam que as 

abordagens lúdicas durante o tratamento não trazem benefícios 

para a sua melhora, pelo contrário acham que brincar piora a 

sua doença. 

Não, porque quando brinco pioro (C8) 

Não, quando estou brincado não me faz 

esquecer (C5). 

Não sinto nenhuma melhora, não gosto de 

brincar (C3). 

Outro aspecto revelado refere-se a atitude da família 

diante da criança como algo que pode impedir que ela esqueça, 

mesmo que momentaneamente, sobre o câncer, pois conforme 

revelado pela criança a seguir a angústia, a ansiedade e o medo 

dos cuidadores familiares pode resultar numa superproteção da 

criança na tentativa de evitar que haja a intensificação do 
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sofrimento e agravamento da doença, muitas vezes impedindo-

a de brincar. 

Não ajuda! Minha mãe me faz lembrar dos 

remédios, ela tem medo que eu piore 

(C9). 

 

 DISCUSSÃO 

 

O brincar tem um papel fundamental na vida de 

qualquer criança, sendo esta saudável ou em processo de 

adoecimento e tratamento, pois é na brincadeira que a mesma 

torna pertencente de si mesmas, do ambiente ao seu redor, 

desenvolvendo funções cognitivas, motoras e habilidades de 

socialização. Além disso, o brincar permite a expressão dos 

sentimentos negativos trazidos pela doença e a projeção da 

nova realidade para os personagens da brincadeira através do 

mundo mágico do “faz de conta” (DE CARVALHO et al. 2018). 

Os resultados da pesquisa mostraram que para as 

crianças o brincar associa-se a diversão e a algo que pode 

auxiliar na passagem do tempo, mostrando que apesar das 

limitações impostas pela doença em si e pelo tratamento a 

manutenção do lúdico na rotina desses pacientes é relevante. 

Nesse tocante, ressalta-se que as atividades lúdicas podem 

influenciar para a redução dos desconfortos gerados pela 

internação e pela necessidade de procedimentos 

desconfortáveis e invasivos (DEL PINO et al. 2017). 

Neste estudo, a brincadeira foi mencionada, por alguns 

participantes, como algo que traz diversão. Tal achado 

assemelha-se aos resultados obtidos em estudo onde as 
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crianças associam o lúdico a algo que as fazem felizes (DA 

SILVA et al. 2015). 

A difícil rotina de uma criança com câncer pode 

provocar limitações, incapacidades físicas e psicológicas. Os 

procedimentos aos quais são submetidas às expõem a dor e ao 

sofrimento, além de provocar interrupções na escola, do 

convívio familiar e amigos, podendo assim interferir na sua 

capacidade e desejo de brincar (DEL PINO et al. 2017). Tal fato 

também foi evidenciado neste estudo, visto que algumas 

crianças expressaram medo de brincar e também falta de 

interesse pelas atividades realizadas. 

É compreensível que em virtude da doença as 

atividades lúdicas realizadas com essas crianças durante a 

internação hospitalar necessitem de adequação sendo as que 

se destacaram entre elas: brinquedoteca, sorteios, visita de 

palhaços “voluntários”, fazer o suporte de soro de skate e uso 

do celular. Pesquisa aponta a brinquedoteca como o principal 

local de brincadeira utilizado por crianças com câncer e destaca 

a potencialidade do espaço por possibilitar que a criança 

expresse suas emoções, além de permitir que elas aprendam 

um novo modo de brincar compatível com a sua atual condição 

de saúde (DA SILVA et al. 2015, FIORETI et al. 2016). 

A doença traz para a criança prejuízos imensos no 

desenvolver e o brincar tem funcionado como uma estratégia 

de enfretamento para todas essas mudanças, mas uns dos 

itens que se destacaram entre as crianças foi o uso do celular, 

caracterizando a utilização do recurso eletrônico como forma de 

diversão, diminuindo assim, a utilização das brincadeiras como 

pula- pula, pique esconde, bola e consequentemente 

diminuindo a interação entre as crianças. Chaves et al. (2014) 

concorda que as tecnologias como tablet, smartphones, internet 
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estão afastando a criança cada vez mais das brincadeiras que 

são passadas de pai para filho, obtendo mais relevância os 

jogos virtuais, percebendo que os contatos sociais são cada vez 

mais raros entre as crianças.  

Mas segundo De Paiva et al. (2015) refere que as novas 

tecnologias aumentam a oportunidade de ampliação das 

funções cognitiva humanas, como memoria, imaginação, 

percepção, raciocínio logico que seriam estimuladas pelos 

diferentes postos em jogos virtuais. Segundo Dos Santos et al. 

(2018) os jogos virtuais trazem para a criança uma maior 

autonomia, pois possibilita a criança cada vez mais selecione 

informações de modo rápido e eficiente. 

No que se refere ao brincar no hospital, um dos itens 

que se destacaram foram a falta de voluntários e de lugares e 

brincadeiras a serem realizadas com elas, muitas devido à 

escassez de brincadeiras ou até mesmo de lugar para brincar, 

acabam que, consequentemente recorrendo a tecnologia, para 

que tempo passe mais rápido. Segundo Freitas et al. (2018), 

essa escassez de brincadeiras no setor de oncologia pediátrica 

recorre da sobrecarga de horário da equipe, contudo esses 

profissionais precisam ter ciência das muitas possibilidades que 

o brincar pode oferecer a eles próprios e a criança , inclusive 

sua permanência no hospital com tranquilidade, comunicação e 

até mesmo laços afetivos, então mesmo com uma sobrecarga 

de trabalho grande, cada profissional precisa tirar um tempo 

para conversar, contar história e brincar, nem que seja um 

pouco com a criança. 

Os autores Da Silva et al. (2016) e De Carvalho et al. 

(2018) confirmam os benefícios e afirmam que o brincar 

proporciona a criança momentos de distração e possibilita a ela 

“fugir” da realidade, pois consegue esquecer, ainda que por 
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alguns segundos, que está doente. Tais dados corroboram com 

os obtidos neste estudo onde as crianças referem a brincadeira 

como um recurso para não levar tudo a sério e ainda para ajudar 

a esquecer da realidade, ou seja, da condição de está com 

câncer.  

Observou-se também a presença do medo de sentir dor 

e de piorar da doença pelo fato de brincar. Achado semelhante 

foi encontrado por Morais et al. (2016) que relacionaram o 

processo de hospitalização a ansiedade e ao medo, 

principalmente o medo de sentir dor. 

Cabe dizer que a raiva relatada por um participante ao 

brincar, não só a raiva por ter perdido ou até mesmo por não 

concordar com as brincadeiras, mas a raiva por querer brincar 

e não conseguir pelo motivo de sentir dor. Dos Santos et al. 

(2018) condiz que as crianças ao serem tiradas do seu 

ambiente normal e passa a outra realidade tudo em seu 

comportamento é mudado, não só a parte física muda, mas a 

psicológica também, é doloroso para uma criança que antes 

podia saltar, pular e correr sem incomodo, começar a exercer 

essas mesmas funções sentindo dor e incomodo, traz 

sentimentos negativos para a criança e o principal é a raiva. 

Segundo De Negreiros et al. 2017) a raiva passada pela criança 

é um modo que a mesma tem para se defender da dor. 

As atividades lúdicas servem como facilitadores de 

aproximação da criança com o seu cotidiano fora do seu 

ambiente de hospital e tratamento, visto que a mesma esquece 

que está vivenciando todo esse processo e que está doente. 

Marques et al. (2016) e Da Silva et al. (2016) corroboram com 

tais resultados ao afirmar que ao brincar a criança modifica o 

ambiente em que está reproduzido suas experiências 

cotidianas durante a hospitalização e ainda se sente mais 
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próxima do seu ambiente normal, que seria seus familiares e 

seus amigos. Ramos et al. (2015) e Silva et al. (2017) também 

confirmam tais resultados, descrevendo que quando a criança 

brinca, parece, mesmo que por pouco segundos, não está 

doente e que o lúdico é um meio utilizado para aproximar a 

criança a sua vida normal, restabelecendo a condição de ser 

criança. 

Sintetizando, sabe-se que as atividades lúdicas devem 

estar presentes em todas as fases do crescimento e 

desenvolvimento infantil, mesmo durante os períodos da 

doença, como o tratamento e hospitalização. Tais atividades, 

favorecem o desenvolvimento físico e psíquico da criança, 

minimizando assim o estresse, a ansiedade e o desconforto 

gerado pela doença, contribuindo assim para a socialização e a 

interação das crianças com outras crianças, com o profissional 

de saúde, com a equipe da casa de apoio e com a família em 

si, trazendo para a criança tranquilidade e felicidade diante da 

sua realidade.  

 

 CONCLUSÕES 

 

O diagnóstico de câncer e consequentemente o 

tratamento projetam a imagem de privações no mundo da 

criança, que se vê restrita nas ações de brincar. Este estudo 

reforça que o lúdico é uma ferramenta essencial para o cuidado 

a criança com câncer. Os dados evidenciaram que ele pode ser 

usado, basicamente, para facilitar a criança a vivenciar as 

diferentes situações frente a doença e ao tratamento com um 

cuidado especifico, considerando a importância do brincar para 
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a criança, sendo considerado assim, tão essencial quanto todos 

os demais cuidados. 

Ficou evidenciado que o lúdico traz para a criança um 

sentimento de alegria, diversão, leveza e tranquilidade fazendo 

com que os mesmos projetem o seu mundo de faz de conta e 

se distanciem da sua realidade, fazendo com que todo aquele 

sofrimento, toda aquela dor, se torne pequena em relação a sua 

imaginação gigantesca, causando assim, momentos de 

distração e esquecimento de todo processo da doença.  

O uso das abordagens lúdicas proporcionou, de acordo 

com os entrevistados, significativa melhora tanto no aspecto 

emocional, quanto no físico, pois muitos relataram que ajudou 

a fazer algo que antes não podia, além de servir para uma 

confiança melhor em si e em enfrentar todo o processo de 

tratamento. 

Sendo assim, espera-se que esta investigação 

incentive a implantação da atividade lúdica para promover um 

tratamento, uma hospitalização e até mesmo a doença uma 

etapa na qual não interfira no processo de ser criança e que 

traga um cuidado mais humanizado e mais eficaz. 

Por fim, ressalta-se que essa pesquisa foi restrita a 

casa de apoio à criança com câncer, o que limita a generalidade 

dos resultados obtidos. Portanto recomenda-se a produção de 

novas investigações que possam investigar as abordagens 

lúdicas no cuidado a criança com câncer. 
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RESUMO: Intitulada pela OMS como uma epidemia mundial, a 
obesidade é uma doença crônica não transmissível de causas 
multifatoriais e difícil tratamento que afeta pessoas do mundo 
todo independente de faixa etária e sexo, incluindo crianças. A 
obesidade na infância aumenta o risco para apresentar excesso 
de peso na vida adulta assim como pode ser precursora de 
doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial 
sistêmica(HAS). A aferição da pressão arterial torna-se 
obrigatória a partir dos 3 anos de idade nas consultas anuais 
para que seja detectada a hipertensão na infância e tratada o 
mais rápido possível. Com o objetivo de avaliar a associação 
entre sobrepeso/obesidade infantil e hipertensão arterial 
sistêmica foi realizada uma revisão da literatura com estudos 
presentes nas bases de dados Periódicos CAPES, SciELO e 
BVS. Dos 186 artigos encontrados, foram escolhidos 6 para 
realizar a revisão literária. Na maioria dos artigos analisados foi 
comprovada associação entre sobrepeso/obesidade e HAS, 
estatisticamente evidenciado através do p<0,05 durante a 
associação entre IMC e pressão arterial. Dos 6 trabalhos 
selecionados para a revisão apenas 1 não comprovou a 
associação entre sobrepeso/obesidade e HAS nas crianças, 
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porem mostrou os altos índices dessas variáveis nas crianças 
estudadas. Entretanto, os demais estudos analisados 
comprovaram tal associação além de mostrarem a importância 
da aferição da PA nas crianças e do tratamento da obesidade. 
Palavras-chave: Obesidade infantil. Hipertensão arterial 

sistêmica. Crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica definida pelo 

acúmulo excessivo ou anormal de tecido adiposo no corpo 

(BARBOSA et al., 2018). Considerada como um distúrbio 

metabólico, apresenta difícil tratamento devido suas causas 

multifatoriais, tais como fatores psicológicos, metabólicos, 

genéticos e ambientais (PONTES et al., 2016). 

A associação entre a falta de exercício físico e consumo 

de alimentos calóricos são fatores determinantes para o 

surgimento da obesidade. O estilo de vida moderno com maior 

facilidade da ingesta de alimentos através das redes de fast 

food tem contribuído para o aumento da ingesta calórica. Além 

disso, fatores psicológicos como ansiedade e transtorno de 

compulsão alimentar também estão relacionados ao advento do 

excesso de peso (Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2016). 

Caracterizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como uma epidemia mundial apresenta índices 

crescentes que independem da faixa etária e sexo, apontando 

aumento de cerca de dez vezes nas últimas quatro décadas, 

em crianças e adolescentes (OMS, 2017).  
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O sobrepeso e a obesidade são habitualmente 

diagnosticados através dos dados antropométricos, dos quais 

podemos citar, o índice de massa corporal (IMC) que é igual o 

peso dividido pelo quadrado da altura em metros e representa 

o excesso de gordura corporal total (NETO et al., 2015), que é 

utilizado nas curvas de IMC específicos para idade e sexo, visto 

na caderneta da criança e definido através do score z, o IMC 

menor ou igual a 18,5 é configurado como baixo peso, entre 

18,5 e 24,9 é normal (estrófico) de 25 a 29,9 é considerado 

sobrepeso e acima de 30 é obesidade (Associação Brasileira 

para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2016). 

Bem como a medida da circunferência da cintura (CC) que 

aponta a adiposidade central, ou seja, o acúmulo de gordura 

abdominal que indica os riscos cardiovasculares (Santos et al., 

2019). 

A obesidade na infância aumenta o risco para a 

obesidade na vida adulta (SOUZA et al., 2017) além de ser um 

fator de associação com doenças crônicas que até pouco tempo 

atrás eram mais comumente vistas em populações adulta e 

idosa, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (PAZIN et 

al., 2017). 

Neto et al (2018) afirma que a obesidade precoce 

atrelada ao sedentarismo e a má alimentação é determinante 

para o surgimento de hipertensão arterial. Os índices de 

obesidade são alarmantes, estima-se que em 2020 a maior 

parte da população dos Estados Unidos apresentará 

obesidade, o que torna a situação ainda mais preocupante, uma 
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vez que a gordura abdominal é um determinante de risco para 

HAS e outras doenças cardiovasculares. 

Segundo dados da Vigilância de Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2018) a obesidade no Brasil 

cresceu 67% entre 2006 e 2018, passando de 11,8% para 

19,8% respectivamente. Ademais, pesquisas do Ministério da 

Saúde (2019) indicam que 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos 

apresentam obesidade.   

O acúmulo de gordura corporal altera mecanismos 

responsáveis pelo funcionamento adequado de vários sistemas 

do organismo sendo um determinante de risco cardiovascular, 

podendo implicar no surgimento da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (Neto et al., 2018). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) mais conhecida 

popularmente como pressão alta é uma doença crônica não 

transmissível (DCNT) caracterizada pela elevação dos níveis da 

pressão sanguínea nas artérias, fazendo com que o coração 

exerça maior esforço do que o normal ao bombear o sangue 

para que ele seja distribuído por todo o corpo corretamente. 

Sendo a HAS fator de risco para acidente vascular encefálico, 

aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca (Ministério da 

Saúde, 2019).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2019) é obrigatória a aferição da pressão arterial (PA) 

anualmente a partir dos 3 anos de idade. Na infância a HAS é 

definida pelo percentil da pressão arterial em relação à idade, 

sexo e estatura. Em crianças (de 1 a 13 anos) quando o 

percentil da PA é menor que 90 é considerada normal, a 
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pressão está elevada quando o percentil for entre 90 e 95, HAS 

estágio 1 percentil de 95 a 95 mais 12mmHg e HAS estágio 2 

percentil maior que 95 mais 12mmHg. 

Entretanto, em algumas localidades a hipertensão 

arterial na infância é desconhecida havendo um descuido e falta 

de exames frequentes nessa faixa etária, atrelado a isso a não 

manifestação clínica nessa idade corrobora para a dificuldade 

do diagnóstico (Cordeiro et al, 2016). 

Diante do exposto, é de suma importância a prevenção 

ou detecção precoce da obesidade e das doenças associadas 

a ela, para que seja feito o tratamento adequado e prevenido 

demais agravos a saúde das criaças portadoras dessas 

comorbidades. Dessa forma o presente estudo objetivou 

analisar a associação entre o sobrepeso/obesidade e a 

hipertensão arterial sistêmica em crianças através de uma 

revisão literária em bases de dados online. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde 

foram utilizados artigos dos seguintes bancos de dados: portal 

de Periódicos CAPES/MEC, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Os bancos de dados online foram acessados no período 

de setembro e outubro de 2019, utilizando os descritores “Has 

and obesidade and crianças” e “obesidade infantil and 

hipertensão arterial sistêmica”.  
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Os artigos escolhidos adotaram os posteriores critérios 

inclusão: estarem disponíveis online; apresentarem-se na 

língua portuguesa; publicados de 2015 a 2019; e apresentarem 

o tema sobrepeso/obesidade em crianças e hipertensão arterial 

sistêmica.   

Os critérios de exclusão foram: textos não disponíveis na 

íntegra, não obedecer ao limite de tempo proposto (entre 2015 

e 2019) não apresentarem o tema disposto. O títulos e resumos 

foram analisados para definir quais os que se adequavam a 

proposta. 

Através dos filtros língua portuguesa e anos de 

publicação de 2015 a 2019 e do descritor “Has AND obesidade 

AND crianças” foram encontrados 93 artigos no portal de 

Periódicos CAPES/MEC e escolhidos 2 artigos manualmente e 

na SciELO 34 artigos sendo escolhido apenas 1 devido os 

critérios de inclusão adotados. Ademais na BVS e também no 

Periódicos CAPES além dos filtros anteriores foi utilizado o 

descritor “obesidade infantil AND hipertensão arterial sistêmica” 

sendo encontrados 10 e 12 artigos respectivamente e escolhido 

1 de cada banco de dados, ainda assim com o descritor 

“Associação entre obesidade infantil e hipertensão arterial” e 

tais filtros foram encontrados 37 documentos e dentre eles foi 

selecionado 1 artigo. 

Após organização e avaliação dos artigos foi feito uma 

tabela no Microsoft Office Excel para melhor análise contendo 

informações como autores, títulos e resultados (tabela 1). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Aplicados os filtros estabelecidos no método deste estudo, 

foram encontrados 186 documentos, destes foram 

selecionados 6 artigos para revisão escolhidos após avaliação 

dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão.  

 Na tabela 1 revela-se que dentre os 6 artigos utilizados para 

a presente revisão integrativa, a maioria apresentou associação 

entre sobrepeso/obesidade e hipertensão arterial sistêmica em 

crianças, sendo encontrada maior prevalência nos estudos de 

Santos et al e Nava et al.  

 

Tabela 1. Analise de publicações sobre sobrepeso/obesidade e 

hipertensão arterial em crianças  

AUTORES TÍTULO RESULTADOS 

Ferreira, et al. 
(2015) 

Prevalência e fatores 
associados ao 

sobrepeso/obesidade e à 
hipertensão arterial sistêmica 
em crianças da rede privada 
de ensino de Divinópolis/MG 

Importante associação 
entre 

sobrepeso/obesidade e 
hipertensão arterial 

sistêmica. 
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Xavier, et al. 
(2015) 

Prevalência de sobrepeso e 
obesidade em alunos de uma 

escola pública 

Apesar dos níveis 
elevados de 

sobrepeso/obesidade e 
hipertensão arterial 

sistêmica não foi 
possível encontrar 

relação entre os 
mesmos no presente 

estudo. 

Júnior, et al. 
(2016) 

Associação entre sobrepeso e 
hipertensão arterial 

em crianças e adolescentes 

O sobrepeso e a 
propensão para o 

desenvolvimento de 
hipertensão arterial 

sistêmica estão 
significativamente 

relacionados. 

Santos, et al. 
(2016) 

Associação entre 
sobrepeso/obesidade e níveis 

pressóricos elevados em 
escolares de 6 a 10 anos de 

idade do município de 
Uberaba-MG 

Crianças de 6 a 10 anos 
de idade com 

sobrepeso/obesidade 
apresentam risco 

aumentado de 
desenvolvimento de 
hipertensão arterial. 

Souza, et al. 
(2017) 

Prevalência de hipertensão 
em crianças de escolas 

públicas 

As crianças que 
apresentam obesidade 
apresentaram a maior 
prevalência de pressão 

arterial aumentada. 
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Nava, et al. 
(2018) 

Relação entre índice de 
massa corporal e pressão 

arterial em escolares 

Foi identificada a 
existência de 

correlação positiva  
entre o IMC e a pressão 

arterial na população 
investigada. 

Fonte: o autor, 2019. 

  

 Segundo o Ministério da Saúde (2017) os brasileiros estão 

cada vez mais obesos, o que colabora para o aumento da 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica. Ferreira et al 

(2019) afirma que o excesso de peso está relacionado ao 

surgimento de doenças crônicas, sobretudo, a HAS, assim 

como foi evidenciado nos artigos analisados pelo presente 

estudo, que comprova esta associação através do p<0,05 

durante a associação entre o Índice de Massa Corporal e a 

pressão arterial. 

 Dados da literatura comprovam que o excesso de peso é 

um dos principais determinantes para o surgimento da HAS em 

crianças, uma informação bastante significativa, visto que esta 

é um dos principais fatores de risco para o surgimento de 

doenças cardiovasculares, podendo se perdurar por toda a vida 

adulta.  

 No estudo de Ferreira et al (2015) 199 crianças com idades 

entre 8 e 10 anos foram analisadas, no qual 33,2% delas 

apresentavam índices de sobrepeso ou obesidade e 33,2% 

estavam alteração nos níveis de pressão arterial, sendo 24,6% 

com valores limítrofes e 8,6% apresentava Hipertensão Arterial 

Sistêmica. Foi observada relação linear entre presença de 

sobrepeso/obesidade e níveis de PA alterados, visto que, 
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quando analisado a relação entre excesso de peso e HAS o p 

foi menor que 0,001.  

 Pelo fato de se tratarem de doenças multifatoriais onde 

dentre estes fatores destacam-se os genéticos e ambientais, 

neste estudo também foi comprovado que filhos de mães com 

excesso de peso tem mais chances de se tornarem obesos. 

Além disso, crianças que passam mais de 3 horas diárias 

utilizando a televisão ou o computador tem maior prevalência 

de excesso de peso (FERREIRA et al., 2015). 

 Xavier et al (2015) também analisou essa associação 

através de 56 crianças de uma escola pública em Ubá-MG com 

idades entre 8 e 10 anos. Da amostra, 44,5% das crianças 

apresentavam sobrepeso/obesidade e 33,93% são portadores 

de HAS. Através desse estudo foi possível observar o elevado 

índice de sobrepeso e obesidade entre as crianças estudadas, 

ademais a alta prevalência de hipertensão nessa fase o que 

pode corroborar para implicações mais graves na saúde futura 

dos indivíduos, no entanto estatisticamente não foi encontrada 

relação entre o IMC e os níveis pressóricos uma vez que o valor 

p foi maior que 0,05. 

 Com o aumento da prevalência de Hipertensão Arterial 

Sistêmica na população infanto-juvenil Júnior et al (2016) 

realizou um estudo acerca da associação desta doença crônica 

com o excesso de peso. Sua pesquisa comportou uma amostra 

composta por 321 crianças e adolescentes com idades entre 9 

e 15 anos onde foi visto que 20,6% da amostra apresenta IMC 

na zona de risco (sobrepeso/obesidade) e 12,1% são 

hipertensos. 

  Dentre as 321 crianças e adolescentes participantes da 

pesquisa, 81,91% dos escolares com os níveis pressóricos 
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normais estão classificados na zona de IMC saudável, 

entretanto, 38,46% que são classificados como hipertensos 

estão na zona de risco, apresentando obesidade ou sobrepeso. 

Dessa forma, quando relacionados os valores da pressão 

arterial e o índice de massa corporal, foi constatada uma 

associação estatisticamente significativa entre as duas 

variáveis, que também pode ser evidenciada em outros 

estudos, a exemplo do estudo de Santos et al (2016) que foi 

realizado com a participação de 1014 escolares da rede pública 

e privada de ensino de Uberaba-MG com idades entre 6 e 10 

anos, que mostrou associação significativa entre o 

sobrepeso/obesidade e hipertensão arterial, visto que o valor de 

p foi menor que 0,0001. 

    Desse modo, pode-se observar que crianças que 

apresentam excesso de peso possuem mais chances de 

desenvolver hipertensão, quando comparadas a crianças 

eutróficas (SANTOS et al., 2016), assim como também foi 

percebido nesta revisão integrativa. 

 Os números não deixam dúvidas de que a obesidade é hoje 

um problema de saúde pública que atinge uma parcela cada 

vez mais significativa da população brasileira, sendo 

responsável por propiciar o surgimento e/ou agravamento de 

outras comorbidades, a exemplo da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (MARTINS, 2018). 

 Diante desta situação, o Brasil criou estratégias para o 

enfrentamento do sobrepeso/obesidade e lançou o “Guia 

Alimentar para a População Brasileira” que apresenta 

recomendações e informações a respeito da alimentação 

adequada e saudável cuja finalidade é combater estes fatores 

de risco por meio de práticas alimentares saudáveis. 
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  É de fundamental importância a detecção precoce do 

excesso de peso e dos níveis pressóricos elevados para que 

haja tratamento adequando o mais rápido possível, prevenindo 

outros males. Devido à preocupação entre essa associação tem 

sido feitos estudos como o de Souza et al (2017) que foi 

realizado com 722 crianças com faixa etária de 7 a 10 anos de 

idade e da mesma forma como a maioria dos estudos 

anteriores, este apresentou associação entre estado nutricional 

e valores pressóricos de PA elevados sendo estas maiores em 

crianças que apresentam sobrepeso ou obesidade.  

 No estudo de Souza et al (2017) foi identificada relação 

positiva entre as variáveis estudadas, bem como no estudo de 

Schommer et al (2014) que mostrou ainda a existência do 

aumento na prevalência de hipertensão e obesidade e da 

importância de uma detecção precoce dos fatores de risco para 

que seja feita prevenção primária.  

 Ainda nesta perspectiva, 117 alunos de uma escola em São 

Luís – MA com idade entre 6 e 15 anos participaram de um 

estudo coordenado por Nava et al (2018) onde foi identificado 

uma correlação positiva entre IMC e pressão arterial sistólica e 

diastólica que é possível observar na tabela 2. 

 

Tabela 2. Associação entre IMC e Pressão Arterial dos Alunos. 

 IMC 

Pressão Arterial Sistólica r(p)  0,5424 (p< 0,0001) 

Pressão Arterial Diastólica r(p)  0,4546 (p < 0,0001) 

Fonte: Nava et al., 2018 
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 A tabela 2 evidencia a associação entre o índice de massa 

corporal e a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 

estatisticamente evidenciada através do p valor. Assim como no 

estudo e Cruz et al (2019) que constatou que existe relação 

entre PAS, PAD e excesso de peso, porém, Cruz et al utilizou 

não exclusivamente o IMC, mas também a circunferência da 

cintura e porcentagem de gordura corporal para chagar a este 

desfecho.  

  Os maus hábitos alimentares e o sedentarismo vivenciado 

por crianças tem sido fatores predisponentes para o surgimento 

precoce de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como 

a obesidade e a HAS, logo torna-se necessário pesquisas a fim 

de relacionar esses fatores e patologias (NAVA, 2018) 

 Como revela o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

da FMUSP (2017) a obesidade é um dos principais fatores de 

risco para a hipertensão. Além do elevado índice de novos 

casos de obesidade ao longo dos anos, o que preocupa ainda 

mais, é o crescente surgimento de HAS que pode ainda 

acarretar em infarto, acidente vascular encefálico e insuficiência 

renal. Todavia, trata-se de uma doença silenciosa na qual os 

sintomas mais comuns não são percebidos ou passam a ser 

confundidos com outras patologias, o que acaba fazendo com 

que os indivíduos não procurem um médico. Apesar de tratar-

se de uma doença crônica e não apresentar cura, graves 

consequências podem ser evitadas. 

 É de suma importância a aferição da pressão arterial em 

crianças visto sua obrigatoriedade a partir dos 3 anos de idade 

além da importância desses dados, uma vez que quanto antes 

forem detectados níveis pressóricos elevados mais 



ASSOCIAÇÃO ENTRE SOBREPESO/OBESIDADE E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA EM CRIANÇAS: REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

118 
 

rapidamente a criança pode ser tratada, evitando assim maiores 

agravos. 

 Os estudos analisados tiveram ampla significância e 

importância, uma vez que mostraram índices de 

sobrepeso/obesidade e hipertensão arterial sistêmica em 

crianças além de associa-las. A maioria das pesquisas 

averiguadas mostrou que existe associação entre excesso de 

peso e hipertensão arterial sistêmica, o que é de essencial 

importância para a área da saúde uma vez que estudos como 

estes mostram a importância da verificação de peso, altura, do 

índice de massas corporal, da aferição da pressão arterial e do 

preenchimento da caderneta da criança, desde a infância, 

sendo importantes ferramentas para controle da saúde, 

prevenção e tratamento de doenças. 

 Por esses mesmos motivos torna-se importante a 

continuação de pesquisas na área para que sejam associados 

o estado nutricional e os riscos cardiovasculares visto que tanto 

o sobrepeso, a obesidade e a HAS quanto as mortes por 

doenças que afetam o sistema cardiovascular tem crescido no 

mundo inteiro, e a melhor forma de lutarmos contra essas 

enfermidades e suas consequências é realizando a prevenção, 

e quando isto não for possivel, deve-se promover o tratamento 

precoce.  

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante das pesquisas estudadas e revisadas é possível 

destacar o quanto o excesso de peso pode influência a saúde, 

e como é importante prevenir, diagnosticar e tratar a obesidade 

a fim de evitar as doenças relacionadas a ela.  
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 Foi possível observar que o sobrepeso e a obesidade 

infantil tem índices crescentes assim como a hipertensão 

arterial sistêmicas nas crianças, o que torna essa situação 

alarmante uma vez que crianças obesas tem propensão a se 

tornarem adultos obesos e além disso a hipertensão 

desenvolvida na infância pode se perdurar por toda a vida 

causando danos ao sistema cardiovascular.  

 Uma vez levantada a hipótese dessa relação entre 

sobrepeso/obesidade e hipertensão arterial sistêmica em 

crianças foram feitos vários estudos que podem de fato 

constatar essa relação. 86,3% das pesquisas estudadas 

comprovaram a relação entre as duas variáveis mostrando que 

há prevalência maior de HAS em crianças que apresentam 

excesso de peso.  

 Verificado essa relação, as consequências da obesidade 

infantil e da HAS é nítida a importância de um acompanhamento 

completo e integral a criança, onde sejam medidos peso, altura, 

indice de massa corporal e pressão arterial (pelo mesnos 

anualmente a partir de 3 anos de idade) nas consultas, a fim de 

detectar precocemente o excesso de peso e os níveis 

pressóricos aumentados, além de que sejam sempre 

acompanhados e registados na caderneta da crianças nos 

gráficos o score z de crescimento, peso e IMC.  

 As unidades básicas de saúde devem estar atentas a 

está situação uma vez que a atenção primária busca a 

promoção e prevenção de doenças e seus agravos. Dessa 

forma é se suma importância que os profissionais tenham 

conhecimento suficiente sobre sobrepeso, obesidade e 

hipertensão arterial na infância, para que fiquem de alerta e 
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possam detectar possíveis riscos ou agravos e intervir o quanto 

antes. 

 A pressão arterial deve ser medida em todas as 

consultas, anualmente, para crianças acima de 3 anos de idade 

conforme preconiza a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

sendo assim, os profissionais da área da saúde devem ser 

conhecedores desta recomendação e coloca-la em prática 

durantes suas consultas, além de sempre verificar os dados 

antropométricos e documenta-los na caderneta da criança, a 

fim de que possam ser verificados posteriormente riscos de 

agravos.   

 É primordial que a criança com sobrepeso/obesidade 

hipertensa ou não possa dispor de um acompanhamento 

multidisciplinar composta por enfermeiros, médicos, psicólogos, 

nutricionistas e educadores físicos e outros profissionais que 

possam ajudá-la a saber lidar com o excesso de peso e a HAS  

e trata-los de maneira efetiva seguindo tratamentos adequados, 

como uma alimentação saudável mas que não deixe de ser 

prazerosa para a criança, a adoção da prática de exercício 

físico e a melhora da autoestima. 

 Além de todo tratamento físico e psicológico é importante 

que a criança seja educada sobre a comorbidade que enfrenta, 

o tipo de tratamento que está sendo realizado e o porque deste 

tratamento para que ela possa entender o que está se 

passando com seu corpo e assim possa conduzir o tratamento 

com mais força de vontade e confiança de que ela pode passar 

por essa situação. Os familiares também devem receber 

orientações acerca da problemática e do tratamento devido a 

influência que exercem sobre as crianças e das diversas formas 

que podem ajudar e apoiá-las no período do tratamento.  
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 Portanto vê-se a importância de prevenir e tratar doenças 

crônicas uma vez que estas podem estar presentes ao longo de 

toda a vivência causando consequências e diminuindo a 

qualidade de vida.  
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RESUMO: O leite materno usado individualmente para 
alimentação do bebê até os seis meses, pode suprir todas as 
carências imunológicas e nutricionais do lactente. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que a 
amamentação deve ser exclusiva nos seis primeiros meses de 
vida, pois promove fatores de promoção e proteção à saúde do 
recém-nascido. Existe vários benefícios do leite materno, ele é 
um alimento completo e de fácil digestão, além de servir como 
proteção para o lactante contra as infecções, doenças 
respiratórias, diarreias, autoimune, celíaca, contra alergia 
alimentar. Porém, muitas mulheres estão realizando o 
aleitamento precoce, por falta de orientação e conhecimento da 
importância do aleitamento materno exclusivo. O objetivo do 
presente estudo consiste em identificar na literatura existente 
beneficíos e desafíos do aleitamento materno exclusivo nos 
primeiros seis meses de vida do lactante. A revisão foi realizada 
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de artigos científicos, pesquisados em bases de dados – Scielo, 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Lilacs e PubMed. Conclui-se 
que o leite materno é composto por vários benefícios, sendo 
fonte rica em proteínas e minerais, atuar como vacina por conter 
anticorpos, estimular e servir de proteção para o 
desenvolvimento do intestino do lactente. E o desmame 
precoce ocorre com maior frenquencia porque muitas nutrizes 
acreditam que seu leite esta fraco, insufuciente, mães que 
trabalham fora do domicilio familiar, em mulheres menores que 
vinte anos.  
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Desmame. Nutrição do 

Lactente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O leite materno é um alimento essencial para o lactente, 

oferecendo variedades de nutrientes por atender todas as 

condições metabólicas e digestivas do recém-nascido, tendo 

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

zinco), além disso pode atuar como vacina por conter 

anticorpos, estimular e servir de proteção para o 

desenvolvimento do intestino do lactente (BRASIL, 2018). 

 Apenas 36% das crianças do mundo tem o aleitamento 

materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida. Na 

mediana brasileira, apesar dos incentivos governamentais 

sobre o aleitamento materno, ela teve um aumento de sete para 

quatorze meses, em dez anos, prosseguindo abaixo de outros 

países da América Latina, como Colômbia (14,9 meses), Bolívia 

(19,6 meses), Peru (20,6 meses) (MONTESCHIO; GAIVA; 

MOREIRA, 2015).  
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 O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 

seis primeiros anos de vida, não sendo necessário a inclusão 

,de outras fontes nutricionais (água, sucos ou outro tipo de 

leite). Logo depois desse período a alimentação complementar 

é iniciada gradualmente mantendo o leite materno até os dois 

anos ou após esse tempo. Além dos benefícios para o filho a 

amamentação trás vantagens para mãe, protegendo contra o 

câncer de mama, estimula o vínculo afetivo com o filho, 

recupera o útero pós-parto, minimiza o risco de diabetes, ajuda 

na volta ao peso normal com maior facilidade (BRASIL, 2018). 

 É importante as mulheres recebam orientações e apoio 

durante o puerpério e pré-natal, pois iram sentir-se mais 

seguras e teram uma melhor amamentação exclusiva. Já 

mulheres que tem pouca ou nenhuma prática anterior e que 

além disso, não teve acesso ao suporte relatado anteriormente, 

são mais vulneráveis ao desmame precoce (OLIVEIRA et al., 

2017). 

 O desmame precoce é definido como a interrupção 

parcial ou completa do aleitamento materno antes do lactante 

completar os seis meses de vida, ocorrendo com muita 

frequência. Muitos fatores podem levar ao desmanme precoce, 

estando ligados à cultura, influência da sociedade e estilo de 

vida. Existem varias causas para o abandono da amamentação, 

entre elas está: necessidade das mães trabalharem fora do 

domicício, insuficiência do leite materno, doenças relacionadas 

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

outros (MONTESCHIO et al., 2015). 

 Com isso o desmame precoce esta relacionado como um 

dos grandes problemas de saúde pública, visto que cada dia 

mais cresce o numero de mães que realizam o uso de outros 
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tipos de alimentos além do leite materno nos primeiros seis 

meses de vida do lactante (TELLES, 2018). 

 No Brasil, alguns estudos mostram que alguns fatores 

como, idade materna, escolaridades, práticas relacionadas ao 

parto e nascimento têm influência sobre o aleitamento materno. 

No entanto, outros estudos nacionais deduzem que a 

introdução alimentar é precoce, e a textura dos alimentos são 

impróprios associados aos fatores de escolaridade, idade e 

renda materna (RAUBER et al., 2017). 

 Outro fator importante é que a amamentação exclusiva 

em crianças por seis meses e tendo essa continuidade ate os 

doze meses de vida, teram menor índice de hospitalização por 

doenças diarreica em hospitais do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Lembrando que a diarreia é considerada a segunda 

maior  causa de hospitalização infantil, sendo considerada uma 

grave problemática para saúde pública, perdendo apenas por 

infecções respiratórias, onde estão em primeiro lugar na causa 

de mortalidade infantil (BOCCOLLINI; BOCCOLLINI, 2011).  

 Além disso, o leite materno é um grande aliado contra a 

obesidade. Com isso, se ocorrer a introdução alimentar 

precocemente e inadequada pode desencadear o inicio da 

obesidade no primeiro ano de vida da criança, tornando-a mais 

exposta ao ambiente obesogênico (MASQUIO; GANEN; 

DÂMASO, 2014). Essa possível obesidade pode esta 

elacionada a introdução de fórmulas lácteas artificiais e 

interrupção da amamentação, aumentando o consumo 

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

 O objetivo do presente estudo consiste em identificar na 

literatura existente beneficíos e desafíos do aleitamento 

materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida do lactante. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho consiste de uma revisão da literatura onde 

o levantamento do material bibliográfico foi realizado entre os 

meses de outubro e novembro de 2019 através de artigos 

científicos internacionais e nacionais, onde foi priorizado o 

acervo bibliográfico mais atual, dos últimos cinco anos, 

pesquisados em bases de dados – Scielo, Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Lilacs e PubMed.  

 Para a seleção dos artigos foram utilizadas palavras 

chaves como: aleitamento materno, desmame, nutrição do 

lactente. Foram selecionados 25 artigos para levantamento de 

dados que foram escolhidos de acordo com critérios de inclusão 

e exclusão.  

 Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos 

que abordam benefícios e desafios do aleitamento materno 

exclusivo relacionados a aspectos de saúde, que em sua 

metodologia descrevem os métodos de coleta e análise de 

dados, que possuem fundamentação na avaliação e escrita dos 

dados e que condizem com os aspectos éticos exigidos. Como 

critérios de exclusão, foram excluídos artigos que não foram 

publicados nos últimos cinco anos, artigos de caráter 

tendencioso e que não são precisos na sua metodologia e 

abordagem. As etapas do delineamento experimental da 

elaboração do caítulo podem ser observadas na figura 1. 
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Figura 1 – Delineamento experimental da elaboração do 

capítulo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que a 

amamentação deve ser exclusiva nos seis primeiros meses de 

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

recém-nascido (BRASIL, 2018).  

Perquisa de artigos nacionais e 

internacionais 
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No sexto mês de vida começa a introdução de novos 

alimentos além do leite materno que continua nutrindo junto 

com os novos suprimentos até os dois anos ou mais, 

promovendo assim um crescimento e desenvolviemnto 

saúdavel e correto para o lactente. Ao iniciar a alimentação 

comblementar devem ser evitados produtos industrializados 

como salgados, biscoitos, achocolatados, e inserir alimentos 

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

produtos industrializados precocemente interfere no 

desenvolvimento e crescimento da criança, ofertando riscos 

para o aparecimento de alergias, doenças infecciosas e 

distúrbios nutricionais. No alimento industrializado existe 

substâncias que irritam a mucosa intestinal da criança, 

prejudicando a adequada absorção de nutrientes (DALLAZEN 

et al., 2018). 

Existem vários benefícios no leite materno, ele é um 

alimento completo e de fácil digestão, além de servir como 

proteção para o lactante contra infecções, doenças 

respiratórias, diarreias, autoimune, celíaca, contra alergia 

alimentar, e outras. Com a prática da amamentação a nutriz 

reduz os riscos de desenvolver câncer de mama e de ovários, 

fraturas ósseas, morte por artrite reumatoide, e levando em 

consideração a família e sociedade ela diminui o gasto, e o mais 

importante ocorre o aumento do vinculo mãe e filho 

(MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

A amamentação é uma pratica natural, no entanto é 

comum que o lactente as vezes tenha alguma complicação em 

pegar os seios e sugar, muitas mães não sabem que isso é 

comum que aconteça, mas por falta de conhecimento acabam 

interpretando de outra forma e desistindo de amamentar. Além 
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disso, algumas mães acham que o seu leite está fraco, por 

causa do aspecto do colostro que tem consistência espessa, 

coloração amarelada e muitas vezes transparente, 

interpretando que seu leite isolado não tem a capacidade de 

nutrir seu filho e acabam ofertando fórmulas infantis para seu 

bebê (MARQUES; COTTA; PRIORE, 2011). 

Um estudo descritivo que foi realizado no município de 

Petrolina, onde participaram doze mães afim de observar as 

causas do desmame precoce, como resultados observaram que 

este esta relacionado ao estilo de vida, mudanças sociais, 

introdução de alimentos industrializados, urbanização, e 

também porque muitas mães não conseguem conciliar o seu 

trabalho fora do âmbito domestico com o aleitamento materno 

exclusivo, além da insegurança à capacidade de alimentar o 

bebê, provocando a introdução de novos alimentos e 

consequentemente o desmame precoce por pensarem que tem 

“pouco leite”, o “leite é fraco”, o “leite materno não supri as 

necessidades do lactente”, a “mama cai”, resultando na 

inclusão precoce de chás, chupetas, mamadeiras, água, sucos 

e até outro tipo de leite ocasionando o desmame precoce 

(OLIVEIRA et al., 2017).  

O leite materno é fonte de energia e nutrientes para o 

lactante, podendo ser utilizado exclusivamente para sua 

alimentação durante seus primeiros seis meses de vida, 

proporcionando o desenvolvimento cognitivo e sensor do 

lactente, protegendo ainda contra doenças crônicas e 

infecciosas por terem em sua composição imunoglobulinas e 

linfócitos que ajudam no combate a infecção. Minimiza os riscos 

de mortalidade infantil, pneumonia e diarreia, e não contém 

risco de contaminação por bactérias, pois o leite é sulgado 
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diretamente da mama da nutriz. Com o aleitamento materno 

exclusivo o lactente dobra seu peso até os seis meses de vida 

(BRASIL, 2018). 

O volume de leite na amamentação tem uma variação, 

isso depende de quantas vezes a criança mama e o volume. 

Sendo assim, quanto maior for a frequência que a criança 

mama e quanto maior o volume de leite, a produção de leite 

será maior. Mulheres que tem amamentação exclusiva, produz 

800 ml de leite por dia, produzindo muitas vezes uma 

quantidade maior do que seu bebê necessita (BRASIL, 2015). 

Uma técnica importante é a de amamentação, pois a 

forma que a mãe e o bebê se posicionam, a mãe para 

amamentar e bebê para mamar, e além disso a forma da pega 

e sucção são muito relevantes para que ocorra a retirada de 

maneira eficaz o leite da mama, e ainda evitando machucar os 

mamilos da mãe (BRASIL, 2015). 

É de grande importância a incentivação e apoio ao 

aleitamento materno, pois é fundamental para redução da 

mortalidade infantil (TAMASIA; SANCHES, 2016). 

O leite materno é um alimento completo para os seis 

primeiros meses de vida do bebê, além de ser um processo 

espontâneo e fisiológico. Sendo de modo exclusivo assume um 

grande valor nesta idade, porque vários são os benefícios do 

leite materno, sendo essencial para o desenvolvimento e 

crescimento da criança nesta fase, e ainda durante a 

amamentação terá o vinculo e interação profunda entre mãe e 

filho (FERREIRA et al., 2016). 

Estudos relatam que a amamentação na espécie 

humana deve ser aproximadamente de dois a três anos, 

ocorrendo geralmente nessa idade o desmame natural. Tendo 
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ênfase que, não existem vantagens na introdução de outros 

alimentos que não não seja o leite materno antes dos seis 

primeiros meses de vida, pelo contrario, a criança poderá ter 

algumas complicações como: maior número de hospitalização 

por doença respiratória; maior número de episódios de diarréia; 

risco de desnutrição, se os alimentos introduzidos 

precocemente não suprir as necessidades do bebê; menor 

eficácia da amamentação como método anticoncepcional; os 

nutrientes ferro e zinco seram menos absorvidos; menor 

duração do aleitamento materno (BRASIL, 2015). 

Referindo-se a partir dos seis meses de idade, a 

introdução alimentar tem o papel de fornecer mais energia e 

outros nutrientes fundamentais para o desenvolvimento e 

crescimento saudável da criança. Existem algumas situações 

negativas que ocorrem quando essa alimentação não é 

realizada adequadamente, são: deficiência de vitamina A, 

anemia, excesso de peso e nutrição, deficiências de 

micronutrientes.  No sexto mês de vida a capacidade de 

absorção gastrointestinal aumenta e, por esse motivo, a criança 

ira se adaptar fisiologicamente e fisicamente para novos tipos 

de alimentos, assim como a textura e consistência (BRASIL, 

2015). 

O Brasil contém uma das mais avanças legislações de 

proteção do aleitamento materno do mundo, expondo varias 

condições positivas a amamentação e vários direitos para a 

mulher. Porém, apesar de todos esses pontos favoráveis para 

mulher e lactente, o desmame precoce que é considerado 

quando ocorre a interrupção do aleitamento materno exclusivo 

por meio da introdução de outro tipo de alimento, que não seja 
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leite humano, o desmame precoce ainda é uma realidade 

frequente no país (BARBOSA et al., 2017).  

O Aleitamento materno recebe grandes cuidados do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e também 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), afim de proteger e 

apoiar o aleitamento materno exclusivo (AME), da maneira com 

que as mães consigam alimentar seus filhos até os seis 

primeiros meses, apenas com leite materno. Um estudo 

realizado nas capitais brasileiras e Distrito Federal avaliou que 

o alto índice de aleitamento materno exclusivo ainda não é uma 

realidade para o Brasil, pois a prevalência do AME em menores 

de seis meses é de 41% apenas (AMARAL et al., 2015). 

Muitos fatores interferem no aleitamento materno, e 

esses fatores estão ligados ao desmame precoce, existindo 

assim varias variáveis relacionadas a interrupção do 

aleitamento materno exclusivo: trabalho materno; escolaridade 

materna; problemas mamários e assistência ao pré-natal, que 

é importante a orientação dos profissionais da saúde sobre a 

amamentação e importância do profissional enfermeiro antes e 

depois do parto (ANDRADE, 2018). 

Um estudo feito com 176 cuidadores de crianças 

menores de seis meses do Distrito Federal, obteve que 54,5% 

dos bebês não estavam em aleitamento materno exclusivo. Os 

motivos para a introdução alimentar antes do seis meses de 

vida, foram: hipogalactia (21,2%), trabalho materno (25%), 

insaciedade da criança (10,4%), além desses também tiveram 

a questão da prevalência da sede (11,4%) e cólica (10,8%) na 

criança (SOUZA et al., 2011). 

Além desses fatores, as mães adolescentes menores 

que 20 anos de idade, tem o aleitamento materno por menos 
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tempo do que as mulheres adultas. Este motivo é causado  por  

uma  insegurança  por parte da mãe, que não tem conhecimento 

e habilidade suficiente para amamentar adequadamente o seu 

filho, e muitas das vezes, por falta de incentivo por parte das 

pessoas que a cercam (CAVALCANTE et al., 2015). 

Um estudo realizado com 140 mulheres, cadastradas em 

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

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

na hora da amamentação e colocar o bebê corretamente no 

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

se bem seguram e que sabiam pocionar o bebê corretamente 

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

se não acontecer uma boa posição tanto da mãe quando do 

bebê, vai interferir na correta alimentação para o lactente 

(PIRES et al., 2019). 

Ainda neste estudo foi levado em questão também a 

“segurança em amamentar em lugares públicos”, 79,63% 

relataram que sim, tinham segurança, porém por mais que seja 

uma porcentagem relativamente positiva algumas mulheres 

disseram não se sentir seguras ao amamentar em público 

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

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

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

que melhore seus desconfortos, anseios, tirar pensamentos 

negativos para elevação de sua auto estima, e também acabar 

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

Além dessas duas questões, este mesmo estudo 

levantou uma questão sobre as “mamas não terem fissuras nos 

primeiros meses de vida do bebê”, o resultado obtido foi que 

64,81% disseram que sim, uma ocorrência tanto em multíparas 
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quanto em primíparas, porque as mamas sofrem mudanças na 

gestação e na sucção do bebê (PIRES et al., 2019). Essas 

lesões mamilares ocorrem pela impropria pega ou posição 

inadequada para amamentar, como o queixo longe da mama, 

pescoço torcido, então esse processo de sucção deve ser 

avaliado pelos profissionais de saúde, pois é um fator 

importante para o  eficaz aleitamento materno (BARBOSA et 

al., 2017). 

Um estudo realizado na cidade de Campina Grande, 

estado da Paraíba, em áreas de abrangência das Unidades 

Básicas de Saúde da Familía (UBSF), onde foram entrevistadas 

14 nutrizes, onde 11 estavam em aleitamento materno misto, e 

três estavam em aleitamento materno exclusivo, e tinham entre 

20 a 38 anos de idade. Os lactentes variavam de nove dias a 

seis meses de vida. A primeira categoria ressaltada do estudo 

foi o conhecimento das gestantes sobre o aleitamento materno, 

onde expressarão seus conhecimentos sobre os benefícios da 

amamentação, que foram: prevenção de doenças, formação 

dentária da criança, imunoproteção, crescimento e 

desenvolvimento saudável da criança, diminui o risco de câncer 

de mama. Diante disso, as mulheres ainda não possuem 

conhecimentos sobre outros benefícios do aleitamento 

materno, como a redução dos gastos com a alimentação, o 

vínculo afetivo mãe-filho, além da diminuição dos risco de 

hemorragias para as mulheres pós-parto (AMARAL et al., 

2015). 

Outra categoria abordada nesse mesmo estudo foram os 

fatores preditores para a interrupção do Aleitamento Materno 

Exclusivo, que são: crença na produção insuficiente de leite 

(algumas vezes a crença se deve ao fato da mãe não sentir as 
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mamas cheias), dificuldade de pega da mama, Aleitamento 

materno predominante, intercorrências com o neonato 

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

influenciar negativamente no processo de amamentação), 

intercorrências Mamárias (as intercorrências mamárias são 

comuns no pós-parto e geralmente estão relacionadas à pega 

ou posicionamento inadequados da criança ao mamar), 

(AMARAL et al., 2015). 

Existem vários desafios para alcançar as metas 

estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

envolvendo tanto aspectos econômicos, sociais, culturais 

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

universitárias e que entram no mercado de trabalho não as 

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

ainda, muitas delas constituem o papel de chefes de família 

(MONTESCHIO; GAIVA; MOREIRA, 2015).   

O Brasil é um país que dispõe de uma abrangente 

promoção à pratica do aleitamento materno, com o objetivo de 

diminuir os índices de morbi mortalidade e que fique implícita a 

importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de vida sem a necessidade de qualquer outro tipo de 

alimento para o lactente complementar sua alimentação, além 

de possuir vários tipos de políticas públicas a favor do 

aleitamento materno, promovendo ações de proteção, sendo 

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

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

mães que não tem conhecimento sobre a importância do AME, 

por motivos de falta de orientações, resultando na 

complementação alimentar precoce, ocorrendo o rompimento 

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

imunológicas, nutricionais e psicológicas, estando ligado 

positivamente no crescimento e desenvolvimento da criança. 

Levando também a diminuição da mortalidade infantil e 

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

2017). 

Por meio de uma equipe multidisciplinar os profissionais 

de saúde devem assistir as mães com atendimento de 

qualidade, fazendo assim com que se sintam confortáveis para 

tirarem suas dúvidas, crenças, medos, a fim de possibilitar para 

a gestante segurança na prática da amamentação (SANTANA; 

BRITO; SANTOS, 2013). 

 Então, é evidente o valor do papel do profissional de 

saúde, no que diz respeito o aleitamento materno no contexto 

familiar e sociocultural, na compreençao desse processo, para 

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

Além de sempre promover ações para a população sobre a 

importância do aleitamento materno exclusivo (MOURA et al., 

2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se inferir que a maioria dos estudos relatam o 

aleitamento materno exclusivo como de grande importância 

para o lactente nos primeiros seis meses de vida, sendo 

benéfico para seu desenvolvimento e crescimento. Concluindo 

que o leite materno é composto por vários benefícios, sendo 

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

anticorpos, estimular e servir de proteção para o 

desenvolvimento do intestino do lactente, contra a obesidade, 
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prevenção de doenças, imunoproteção, formação dentária da 

criança, entre outros. 

Além dos benefícios para a mãe como, diminuição dos 

riscos de hemorragias pós-parto, reduz os riscos de 

desenvolver câncer de mama e de ovários, estimula o vínculo 

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

ao peso normal com maior facilidade. 

No que se refere ao desmame precoce que é classificado 

pelo abandono total ou parcial da amamentação, ocorre com 

maior frequência porque muitas nutrizes acreditam que seu leite 

esta fraco, insuficiente, mães que trabalham fora do domicilio 

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

mais importante a falta de conhecimento da nutriz sobre os 

benefícios do aleitamento materno para sua criança, falta de 

apoio e orientação dos profissionais de saúde e da família, 

levando ao desmame precoce.   

Ainda existem outros fatores que leva a interrupção do 

aleitamento materno exclusivo, como a falta de conhecimento 

sobre a redução dos gastos da alimentação da criança, a 

dificuldade de pega da mama e diversas intercorrências 

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

segurança.  
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RESUMO: Objetivou-se investigar o perfil materno infantil dos 
óbitos neonatais nos espaços rurais e urbanos do estado da 
Paraíba nos anos 2010 e 2017. Foram utilizadas informações 
de todas as 1189 declarações de óbitos neonatais. Foram 
selecionadas as variáveis sexo e raça/cor da criança, idade da 
mãe, escolaridade materna, duração da gestação, peso ao 
nascer, tipo de parto e município de residência do óbito. 
Calcularam-se os percentuais, em cada categoria, das variáveis 
selecionadas, assim como foram realizados os cruzamentos 
das variáveis materno infantis para verificação da relação entre 
elas por meio de testes de associação. Pode-se destacar que 
entre os óbitos neonatais na Paraíba predominou crianças do 
sexo masculino de cor parda que nasceram prematuras, com 
baixo peso e de parto vaginal. As faixas de idade da mãe mais 
frequentes foram de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, a maioria 
possuindo no mínimo o ensino médio e residentes em 
municípios urbanos. Verificou-se que a escolaridade da mãe, o 
peso ao nascer e a duração da gestação estão associadas com 
a característica rural/urbana do município de residência. 
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Espera-se que os achados contribuam para o planejamento das 
políticas públicas na atenção e monitoramento da saúde 
materna-infantil, objetivando minimizar o risco de agravos à 
saúde. 
Palavras-chave: Mortalidade infantil. Óbito neonatal. Saúde 
materno-infantil. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O óbito infantil é um evento vital importante na avaliação 

das condições de vida materno-infantil. O indicador Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI) é essencial na avaliação de saúde de 

uma população subsidiando o desenvolvimento de estratégias 

para prevenção e redução das mortes dos menores de um ano 

de idade.  

A mortalidade infantil é dividida em neonatal precoce 

(óbitos de 0-6 dias de vida), neonatal tardia (óbitos de 7-27 dias 

de vida) e pós-neonatal (óbitos de 28 dias a 364 dias) (PAES, 

2018). Dentre esses, destaca-se a incidência dos ocorridos no 

período neonatal precoce (GAÍVA; BITTENCOURT; FUJIMORI, 

2013). Sua relevância levou as Nações Unidas a inclui-la entre 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o 

período 2015 até 2030 em todo o mundo (ONU,2019). 

Interpretado como o risco de morte do recém-nascido no 

primeiro ano de vida, o indicador é utilizado para avaliar as 

diferenças populacionais, regionais e temporais dos níveis de 

saúde e desenvolvimento socioeconômico de uma população, 

tanto no âmbito nacional como internacional, prestando-se ao 

planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas no pré-

natal, parto e saúde infantil (BRASIL, 2009). 
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A TMI, experimentou uma queda expressiva nos últimos 

25 anos, no Brasil, porém essa redução ocorre em ritmos 

diferentes entre as regiões do país (BRASIL, 2015). Segundo o 

Ministério da Saúde as TMI, em 2014, no Brasil foi de 12,9/mil 

nascidos vivos (n.v) e na região Nordeste 14,5/mil n.v. 

Especificamente no estado da Paraíba a taxa foi de 13,56/mil 

n.v, no mesmo ano (BRASIL, 2019). 

A redução da mortalidade infantil ocorre em diferentes 

ritmos para as componentes desse indicador. Segundo o 

Ministério da Saúde (2009), até 1994 os óbitos infantis 

ocorriam, em sua maioria, no período pós-neonatal, mas devido 

a implantação de programas de atenção à saúde da mulher, 

houve além da redução na TMI, a mudança na prevalência da 

componente, passando a predominar os óbitos neonatais, 

concentrando 90% na faixa etária de 0 a 6 dias.  

A mortalidade neonatal pode ser evitada com ações de 

cuidados desde o período do pré-natal, como no período que 

envolvem o nascimento, evitando de 25% a 45% de mortes no 

período. Dentre os fatores relacionados aos óbitos em menores 

de um ano de idade, principalmente nas primeiras 24 horas de 

vida, destacam-se como maiores riscos os recém-nascidos ser 

do sexo masculino, da raça indígena, com baixo peso ao 

nascer, em gravidez múltipla, via de nascimento ter sido o parto 

vaginal e, em relação as mães, o risco é maior em mulheres 

jovens e de baixa escolaridade (MAIA et al., 2017).  

No Brasil, a mortalidade neonatal representava, em 

2010, 69% dos óbitos infantis, sendo 53% destes referentes à 

componente neonatal precoce. Entre os anos de 2000 a 2010 

houve redução de 63% da mortalidade pós-neonatal na região 

Nordeste, chegando a alcançar 5,0 por mil n.v (Brasil, 2011). 
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As regiões Nordeste e Sudeste registraram entre 2011 e 

2012 as maiores proporções de óbitos no período neonatal de 

38,3% e 30,5%, respectivamente, do total registrado no Brasil 

que ocorreram entre os recém-nascidos prematuros e com 

baixo peso ao nascer (81,7% e 82,0%) (FRANÇA; LANSKY, 

2008). No estado da Paraíba cerca de 70% dos óbitos infantis 

ocorreram no período neonatal precoce (SOARES, 2019). 

Os diferentes níveis de desenvolvimento entre as áreas 

urbanas e rurais impactam nas condições de vulnerabilidade 

social da população. Nesse sentido, o menor acesso aos 

serviços de saúde atinge principalmente a população que vive 

em áreas rurais (ARRUDA; MAIA; ALVES, 2018).  

Em um país em acelerado processo de urbanização 

entre 1960 e 2010, observa-se as consequências do 

crescimento desordenado formaram áreas de aglomeração 

urbanas que deu origem a áreas com funcionalidades e 

estruturas rurais que são chamadas de municípios por terem 

sido institucionalizadas como sede municipal, que inflam os 

indicadores de urbanização, mas não refletem a realidade de 

uma área urbana (VEIGA, 2002 apud CUNHA, 2003). Essa 

definição político-administrativa é a utilizada pelos 

pesquisadores e entidades oficiais, como o IBGE, para fins 

estatísticos. 

Essa dicotomia urbano-rural recebe críticas do próprio 

instituto que desde 2015, através da publicação dos resultados 

do projeto “Atlas do espaço rural brasileiro 2011”, vem 

aprimorando essa divisão. Nesse sentido o IBGE divulgou em 

2017 uma tipologia de classificação dos espaços rurais e 

urbanos do país que divide os municípios brasileiros em 
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Urbano, Intermediário Adjacente, Intermediário Remoto, Rural 

Adjacente e Rural Remoto (IBGE, 2017). 

Percebe-se que essa temática é pouco abordada nas 

regiões menos desenvolvidas, como por exemplo, no estado da 

Paraíba, localizado na região Nordeste do país, que 

experimentou avanços diferenciados em relação a outros 

estados da região. 

Nesta perspectiva, o pressente estudo mostra-se 

relevante ao traçar as características do óbito neonatal no 

estado na Paraíba, proporcionando aos agentes de saúde uma 

ferramenta para implantação das políticas públicas para 

redução dos fatores de risco do óbito infantil no estado. 

Diante do exposto, este estudo teve por objetivo 

investigar as características materno-infantil dos óbitos 

neonatais das áreas rurais e urbanas no estado da Paraíba 

ocorridos nos anos 2010 e 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de corte 

transversal que constitui na análise de todos os 1189 registros 

de óbitos neonatais (até 27 dias de vida) para o estado da 

Paraíba ocorridos nos anos de 2010 e de 2017, cujos 

microdados foram obtidos através da base de dados do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponibilizados pela 

Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. A fonte de dados do 

SIM é a DO (Declaração de Óbito), documento individualizado 

que permite conhecer o número de óbitos por município de 

ocorrência e residência e no caso dos óbitos infantis a 
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declaração de óbito possibilita obter informações sobre as 

características da gestação e do parto, da mãe e da criança.  

O estado da Paraíba está localizado na região Nordeste 

do Brasil e limita-se com três estados: Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Ceará, além do Oceano atlântico. Segundo 

estimativa do IBGE, em 2018 a Paraíba possuía 3.996.496 

habitantes com uma área total de 56.469,778 km2 e densidade 

demográfica de 70,77 hab/km2. Segundo dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2017, o estado 

possuía um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,722, classificado como alto. Em 2016, segundo o IBGE o 

Produto Interno Bruto (PIB) era de 59,08 bilhões de dólares. 

Segundo Ministério da Saúde, em 2016 a Paraíba apresentou 

uma Taxa de Mortalidade Infantil de 12,64 óbitos a cada 1000 

nascidos vivos. 

Oito variáveis foram utilizadas nesse estudo, a saber: 

sexo e raça/cor da criança, idade da mãe, escolaridade 

materna, duração da gestação, peso ao nascer, tipo de parto e 

município de residência do óbito. As variáveis sexo da criança, 

raça/cor da criança, escolaridade materna e tipo de parto foram 

mantidas as categorizações de acordo com a Declaração de 

óbito. A variável Peso ao nascer foi categorizada em baixo peso 

ao nascer (crianças que nasceram com menos de 2500 

gramas) e não baixo peso ao nascer (crianças que nasceram 

com peso igual ou superior a 2500 gramas). A variável Duração 

da gestação foi categorizada em Não prematuro (crianças que 

nasceram a partir da 37a semana de gestação) e Prematuro 

(crianças que nasceram antes da 37a semana de gestação). A 

variável Idade da mãe foi categorizada nos seguintes grupos de 

idade: 10 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 
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35 a 39 anos e 40 anos e mais. A variável Município de 

residência do óbito neonatal foi classificada segundo critérios 

de ruralidade e urbanização utilizado pelo IBGE (2017), ou seja, 

os municípios foram classificados em: Intermediário Adjacente, 

Rural Adjacente e Urbano e foi renomeada para Caracterização 

municipal. 

De acordo com o IBGE (2017), a nova proposta 

metodológica define uma tipologia rural–urbano para o recorte 

territorial municipal. O critério fundamental escolhido para essa 

metodologia é a densidade demográfica, alinhada com 

tipologias bem aceitas internacionalmente como a da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) e da União Europeia.  A definição da tipologia 

efetuou-se segundo um processo de classificações e 

cruzamentos matriciais sucessivos com base nos seguintes 

critérios: população em áreas de ocupação densa, proporção 

da população em áreas de ocupação densa em relação à 

população total e localização. Assim, o processo resultou em 

cinco tipologias rural/urbana: Urbano, Intermediário Adjacente, 

Intermediário Remoto, Rural Adjacente e Rural Remoto. Esta 

tipologia quando aplicada ao estado da Paraíba classifica os 

municípios em três tipos: Rural adjacente, Intermediário 

adjacente e Urbano (IBGE, 2017). Adicionalmente, para ampliar 

o entendimento das áreas urbanas e rurais, qualificou-se a 

tipologia com um critério que leva em conta o acesso dos 

municípios a bens e serviços mais complexos. A localização ou 

a acessibilidade aos centros urbanos mais estruturados 

também se apresenta como um elemento importante, já que a 

relação das cidades menores com os centros urbanos de maior 
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hierarquia reflete diretamente no modo de vida e na 

configuração do espaço. 

  De acordo com a nova proposta do IBGE, a Paraíba 

possui 22 municípios classificados como “intermediário 

adjacente”, 166 municípios “rurais adjacentes” e 35 municípios 

“urbanos”. A Figura 1 ilustra os municípios segundo a nova 

tipologia rural/urbana do IBGE. 

 

Figura 1. Mapa dos municípios da Paraíba segundo tipologia 

urbano/rural do IBGE 

 
  Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Para verificar o perfil materno infantil dos óbitos 

neonatais na Paraíba foram obtidos os percentuais em cada 

categoria das variáveis selecionadas, assim como o 
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cruzamento da variável caracterização municipal com as 

demais variáveis selecionadas para verificação da associação 

entre elas por meio do teste Qui-quadrado de independência. 

Também foram verificadas as associações entre a variável 

Escolaridade da mãe com as seguintes variáveis: Tipo de parto, 

Peso ao nascer e Duração da gestação, Tipo de parto com as 

seguintes variáveis: Peso ao nascer e Duração da gestação e 

finalmente o Peso ao nascer com a Duração da gestação. 

Considerou-se o nível de significância de 5%, ou seja, a 

hipótese nula de que não há associação, o qual será rejeitada 

quando o p-valor foi menor que 5%.  

Para tratamento e análise dos dados, empregou-se o pacote R, 

versão 3.6.1.  

   Os dados secundários do SIM estão disponibilizados 

publicamente, acessíveis pelo Datasus/Ministério da Saúde, 

sem a identificação dos óbitos ou implicação de qualquer 

prejuízo para estes. Conforme a Resolução 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) justifica-se o não encaminhamento 

deste estudo para aprovação por comitê de ética e pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nos anos de 2010 e 2017 foram registrados 1189 óbitos 

neonatais no estado da Paraíba, sendo 640 em 2010 e 549 em 

2017, uma redução na casa de 14,2%. De acordo com a Tabela 

1, a maioria desses óbitos neonatais foi do sexo masculino, 

sendo 54,2% em 2010 e 55% em 2017. A raça predominante 

nos registro foi a Parda, representando 68% em 2010 e 76% em 

2017. As faixas de idade da mãe de 20 a 24 anos e de 25 a 29 

anos representaram os maiores percentuais nos dois anos 
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estudados. O nível de escolaridade superior incompleto 

apresenta percentuais de 39,5% e 44,1% nos anos de 2010 e 

2017, respectivamente. O tipo de parto prevalente entre os 

óbitos neonatais foi o vaginal, com 56,1% em 2010 e 52,15% 

em 2017. Aproximadamente 73% dos óbitos neonatais 

apresentaram baixo peso ao nascer nos anos estudados. Em 

relação á duração da gestação, 70,6% e 74,7% foram óbitos de 

crianças nascidas prematuras nos anos de 2010 e 2017, 

respectivamente. Quanto a caracterização municipal, houve um 

predomínio dos óbitos neonatais residentes nos municípios 

urbanos, com 64,5% em 2010 e 62,1% em 2017.  

Quanto ao sexo da criança, a literatura afirma que o 

período neonatal é o momento em que as diferenças biológicas 

naturais entre o sexo masculino e o feminino são relevantes, em 

que o sexo feminino se adapta melhor e o masculino é mais 

suscetível. O maior risco de mortalidade no sexo masculino 

relaciona-se ao amadurecimento do pulmão, que ocorre mais 

tardiamente nesse sexo, acometendo nesse grupo uma maior 

incidência de problemas respiratórios (MOREIRA et al., 2017; 

KOLOLA; EKUBAY; TESFA; MORKAW, 2016; SANDERS et al., 

2017). Segundo Paes (2018), uma razão de sexo em favor do 

masculino, no Brasil e regiões estariam entre 104,67 e 105,13, 

no entanto, a razão de sexo acima de 1,18 encontrada na 

Paraíba, extrapola o intervalo padrão do Brasil.  

Em relação a variável raça/cor, a disparidade quanto ao 

número de óbitos neonatais da raça/cor parda e negra pode ser 

explicada pela dificuldade de aferir a cor do recém-nascido, ou 

devido a influencias sociais e regionais que leva ao profissional 

optar pela raça/cor parda, devido ao fato de que pertencer à 
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raça negra consiste em explícita desvantagem social (GAIVA; 

FUJIMORI; SATO, 2016). 

A idade e escolaridade materna, observadas neste 

estudo, encontram-se divergentes quanto à literatura, tendo em 

vista que se sabe que a mortalidade neonatal associa-se à 

idade materna ao ter o filho, principalmente em adolescentes e 

mulheres acima de 35 anos (GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2016). 

Ademais, filhos nascidos de mães com baixa escolaridade 

possuem maior chance de morrer antes de completarem um 

ano de vida (MOREIRA et al., 2017). 

Apesar da via de parto vaginal ter predominado nos 

óbitos neonatais, no período analisado, sabe-se que essa via 

oferece diversas contribuições para a saúde do recém-nascido, 

como o fortalecimento da imunidade e a maturação pulmonar 

(MOREIRA et al., 2017). É importante destacar que o 

percentual de partos cesáreos recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) não ultrapassar 15% e, nesse estudo 

esse percentual foi de 43,9% em 2010,  chegando a 47,9% em 

2017 (mais de três vezes o recomendado pela OMS). É 

interessante notar que a maior proporção de cesariana ocorre 

no grupo social mais privilegiado da sociedade, com melhor 

nível socioeconômico e educacional, paradoxo assistencial 

relacionado às práticas do setor privado de saúde (BARROS et 

al., 2015; DOMINGUES  et  al.,  2014). 

Em relação à prematuridade e ao baixo peso ao nascer, 

a literatura afirma que são fatores importantes que estão 

associados aos óbitos infantis, relacionando-se à qualidade do 

pré-natal, apesar desses fatores resultarem de diversos 

determinantes (OLIVEIRA et al., 2015). A prematuridade e o 

baixo peso ao nascer são as principais causas de óbito neonatal 
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em todas as regiões do Brasil e tais eventos estão associados 

a vários fatores, como por exemplo: retardo do crescimento 

intrauterino; baixas condições socioeconômicas da família; pré-

natal incompleto ou inadequado, baixo nível de escolaridade 

materna, estado civil da mãe, mães adolescentes ou com idade 

avançada, entre outros (FRANÇA; LANSKY, 2008). 

 

Tabela 1. Distribuição percentual dos óbitos neonatais segundo variáveis 

materno-infantil e caracterização municipal para o estado da Paraíba, 2010 

e 2017 

Variável 
2010 2017 

n % n % 

Sexo       

 Masculino 347 54,2 302 55,0 

 Feminino 293 45,8 247 45,0 

Raça/Cor       

 Branca 158 24,7 106 19,3 

 Preta 11 1,7 3 0,5 

 Amarela 32 5,0 14 2,6 

 Parda 435 68,0 417 76,0 

 Indígena 4 0,6 9 1,6 

Idade da mãe (anos)       

 10 a 19  115 18,0 97 17,7 

 20 a 24  190 29,7 141 25,7 

 25 a 29  161 25,2 124 22,6 

 30 a 34  108 16,9 105 19,1 

 35 a 39  50 7,8 54 9,8 

 40 e mais 16 2,4 28 5,1 

Escolaridade da mãe       

 Sem escolaridade 25 3,9 30 5,4 

 Fundamental I 48 7,5 12 2,2 

 Fundamental II 66 10,3 45 8,2 

 Médio 183 28,6 148 27,0 

 Superior incompleto 253 39,5 242 44,1 
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Superior completo 65 10,2 72 13,1 

Tipo de parto       

 

Vaginal 359 56,1 286 52,1 

 Cesáreo 281 43,9 263 47,9 

Peso ao nascer       

 Baixo peso 470 73,4 402 73,2 

 Peso adequado 170 26,6 147 26,8 

Duração da gestação       

 Não prematuro 188 29,4 139 25,3 

 Prematuro 452 70,6 410 74,7 

Caracterização municipal       

 Intermediário adjacente 47 7,3 43 7,8 

 Rural adjacente 180 28,1 165 30,1 

  Urbano 413 64,6 341 62,1 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - Ministério da Saúde 

 

Outra característica que se deve levar em consideração 

diz respeito ao local de residência da mãe. A predominância dos 

óbitos neonatais em municípios urbanos se dá devido à elevada 

proporção de nascimentos nesses municípios. A área de 

residência (urbana ou rural) da mulher afeta indiretamente a 

mortalidade infantil pela determinação do seu acesso a serviços 

de atenção à saúde. Na área urbana, a mulher tem maior 

probabilidade de encontrar um meio de transporte aos postos 

de serviços de saúde, de adquirir recursos monetários para 

custear medicamentos, assim como maior oportunidade para a 

educação e habilidade de alocar, no domicílio, recursos 

necessários para a saúde das crianças (ALBERTO, 2010). 

Após a verificação do perfil materno-infantil por meio da 

análise univariada, procedeu-se a análise do comportamento 

das mesmas variáveis distribuídas nos espaços rurais e 

urbanos no estado da Paraíba (Tabela 2). 
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  A primeira variável observada foi o sexo do recém-

nascido, nos municípios rurais adjacentes e urbanos não houve 

mudanças nos percentuais de óbitos neonatais masculinos e 

femininos nos dois anos estudados destacando os óbitos do 

sexo masculino para esses municípios com percentuais a partir 

de 53%, porém, nos municípios intermediários adjacentes 

houve uma mudança no padrão de 2010 para 2017. Em 2010 

havia uma predominância de óbitos neonatais do sexo 

masculino (63,8%), em 2017 houve uma inversão do padrão e, 

o percentual de óbitos neonatais do sexo masculino caiu para 

48,8%. 

Quanto á raça/cor da criança, conforme destacado na 

tabela 1, o percentual de óbitos neonatais cuja raça parda é 

declarada cresceu em 2017 de nas três caracterizações 

municipais do estado em relação ao ano de 2010 crescendo de 

76,6% para 83,7% nos municípios intermediários adjacentes, 

de 69,4% para 82,4% nos municípios rurais adjacentes e de 

66,3% para 71,8% nos municípios urbanos. Na direção 

contrária, houve diminuição dos percentuais de óbitos 

neonatais de crianças declaradas brancas e pretas. Entre os 

óbitos neonatais declarados brancos, a queda foi de 19,1% para 

14,0% nos municípios intermediários adjacentes, de 23,9% 

para 14,5% nos municípios rurais adjacentes e de 24,7% para 

22,3% nos municípios urbanos. 

Em relação à idade da mãe existem alguns pontos que 

devem ser levados em consideração, os óbitos neonatais de 

mães que possuíam idade na faixa de 10 a 19 anos são maiores 

nos municípios urbanos, representando aproximadamente 19% 

nos anos de 2010 e 2017. Nos municípios intermediários 

adjacentes e rurais adjacentes destacam-se os óbitos neonatais 
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de mães com idade entre 20 e 24 anos, representando para os 

municípios intermediários adjacentes 38,3% em 2010 e 41,9% 

em 2017 e nos municípios rurais adjacentes 30,6% em 2010 e 

27,3% em 2017. Houve uma queda no ano de 2017 nos 

percentuais de óbitos neonatais das mães com idade entre 25 

e 29 anos nos municípios intermediários adjacentes (34% para 

20,9%) e rurais adjacentes (28,3% para 19,4%) e aumento nos 

municípios urbanos (22,8% para 24,3%) em relação ao ano de 

2010. Também pode-se observar um aumento percentual dos 

óbitos neonatais de mães com idade entre 30 e 34 anos, de 35 

a 39 anos e de 40 anos e mais em todos os segmentos 

municipais da Paraíba no período estudado. 

Foi possível observar na variável escolaridade da mãe 

que predomina os maiores percentuais de óbitos neonatais 

entre as mães que possuem o nível médio e superior 

incompleto em todas as tipologias municipais na Paraíba nos 

dois anos estudados. Destacando-se as mães com ensino 

superior incompleto com os maiores percentuais, nos 

municípios intermediários adjacentes o percentual foi de 42,6% 

em 2010 e 41,9% em 2017, nos municípios rurais adjacentes foi 

de 31,1% em 2010 para 41,8% em 2017 e nos municípios 

urbanos foi de 42,9% em 2010 para 45,5% em 2017. Em 2017 

o percentual de óbitos neonatais entre as mães com maiores 

níveis aumentou em todas as regiões. Nos municípios Urbanos, 

os percentuais de óbitos neonatais de mães com pelo menos o 

ensino médio é maior que as demais regiões. A distribuição 

percentual dos óbitos neonatais segundo a escolaridade da 

mãe nos municípios rurais adjacentes apresentou diferença se 

comparado os municípios intermediários adjacentes e urbanos 

em 2010, com destaque para os primeiros níveis de 
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escolaridade. Entre as mães que possuíam nível superior 

completo, em 2010 o menor percentual foi observado nos 

municípios intermediários adjacentes (4,3%), enquanto que os 

municípios rurais adjacentes e urbanos apresentaram 

percentuais de 8,3% e 11,6%, respectivamente. Em 2017 esse 

comportamento prevalece, com 4,7% para os municípios 

intermediários adjacentes e 8,5% e 16,4% para os municípios 

rurais adjacentes e urbanos, respectivamente.  

Para variável tipo de parto, pode-se observar que o 

percentual de óbitos neonatais de crianças nascidas de parto 

vaginal é superior aos óbitos de crianças nascidas de parto 

cesáreo em quase todos os segmentos municipais da Paraíba 

no período estudado, com exceção dos municípios 

intermediários adjacentes no ano de 2017 cujo percentual de 

óbitos de crianças nascidas de parto cesáreo (53,5%) superou 

o de partos vaginais (46,5%).  Nos municípios rurais adjacentes 

os percentuais de óbitos neonatais cujo nascimento foi por via 

vaginal foi de 57,8% em 2010 e 56,4 em 2017 para os 

municípios urbanos os percentuais foi de 55,4% em 2010 e 50,7 

em 2017. Foi possível notar um aumento do percentual de 

óbitos neonatais de crianças nascidas de parto cesáreo em 

2017 em relação a 2010 em todas as divisões municipais da 

Paraíba.  

Conforme já apresentado nas análises da tabela 1, o 

baixo peso e a prematuridade são predominantes entre os 

óbitos neonatais em todas as regiões do estado da Paraíba nos 

anos estudados (tabela 2). Entre os óbitos neonatais que 

nasceram com baixo peso os percentuais para os municípios 

intermediários adjacentes foi de 61,7% em 2010 e 69,8% em 

2017, nos municípios rurais adjacentes foi de 66,1% em 2010 e 
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68,5% em 2017 e nos municípios urbanos foi de 78% em 2010 

e 76% em 2017. De 2010 para 2017 os percentuais de óbitos 

que apresentaram baixo peso ao nascer e prematuridade 

aumentaram nos municípios intermediários adjacentes e rurais 

adjacentes. Entre os óbitos neonatais que nasceram 

prematuros, os percentuais foram de 59,5% em 2010 e 69,8% 

em 2017 para os municípios intermediários adjacentes, 60,6% 

em 2010 e 67,3% em 2017 para os rurais adjacentes e 76,3% 

em 2010 e 78,9% em 2017 para os municípios urbanos. Houve 

aumento do percentual de óbitos que nasceram prematuros em 

todas as regiões da Paraíba de 2010 para 2017. 

 
Tabela 2. Distribuição percentual dos óbitos neonatais da caracterização municipal da 

Paraíba segundo variáveis materno-infantil, 2010 e 2017 

Variável 

Intermediário 

Adjacente Rural Adjacente Urbano 

2010 2017 2010 2017 2010 2017 

n % n % n % n % n % n % 

Sexo                  

 Masculino 30 63,8 21 48,8 98 54,4 88 53,3 219 53,0 193 56,6 

 Feminino 17 36,2 22 51,2 82 45,6 77 46,7 194 47,0 148 43,4 

Raça/Cor                  

 Branca 9 19,1 6 14,0 43 23,9 24 14,5 106 24,7 76 22,3 

 Preta 1 2,1 0 0,0 3 1,7 0 0,0 7 1,7 3 0,9 

 Amarela 1 2,1 1 2,3 8 4,4 4 2,4 23 5,6 9 2,6 

 Parda 36 76,6 36 83,7 125 69,4 136 82,4 274 66,3 245 71,8 

 Indígena 0 0,0 0 0,0 1 0,6 1 0,6 3 0,7 8 2,3 

Idade da Mãe                   

 10 a 19 anos  7 14,9 5 11,6 29 16,1 25 15,2 79 19,1 67 19,6 

 20 a 24 anos 18 38,3 18 41,9 55 30,6 45 27,3 119 28,3 78 22,9 

 25 a 29 anos 16 34,0 9 20,9 51 28,3 32 19,4 94 22,8 83 24,3 

 30 a 34 anos 4 8,5 6 14,0 28 15,6 34 20,6 76 18,4 65 19,1 

 35 a 39 anos 2 4,3 4 9,3 14 7,8 18 10,9 34 8,2 32 9,4 

 40 e mais 0 0,0 1 2,3 3 1,7 11 6,7 13 3,1 16 4,7 

Escolaridade 

da Mãe                  
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Sem 

escolaridade 1 2,1 4 9,3 13 7,2 10 6,1 11 2,7 16 4,7 

 

Fundamental 

I 1 2,1 1 2,3 14 7,8 6 3,6 33 8,0 5 1,5 

 

Fundamental 

II 7 14,9 4 9,3 21 11,7 17 10,3 38 9,2 24 7,0 

 Médio 16 34,0 14 32,6 61 33,9 49 29,7 106 25,7 85 24,9 

 

Superior 

incompleto 20 42,6 18 41,9 56 31,1 69 41,8 177 42,9 155 45,5 

 

Superior 

completo 2 4,3 2 4,7 15 8,3 14 8,5 48 11,6 56 16,4 

Tipo de parto                  

 Vaginal 26 55,3 20 46,5 104 57,8 93 56,4 229 55,4 173 50,7 

 Cesáreo 21 44,7 23 53,5 76 42,2 72 43,6 184 44,6 168 49,3 

Peso ao 

nascer                  

 Baixo peso 29 61,7 30 69,8 119 66,1 113 68,5 322 78,0 259 76,0 

 

Peso 

adequado 18 38,3 13 30,2 61 33,9 52 31,5 91 22,0 82 24,0 

Duração da 

gestação                  

 

Não 

prematuro 19 40,4 13 30,2 71 39,4 54 32,7 98 23,7 72 21,1 

  Prematuro 28 59,6 30 69,8 109 60,6 111 67,3 315 76,3 269 78,9 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - Ministério da Saúde  

 

Na análise bivariada entre todas as características 

materno-infantis selecionadas da DO com a caracterização 

municipal (Intermediário adjacente, Urbano e Rural) na Tabela 

3, constatou-se que em 2010 as variáveis escolaridade da mãe, 

peso ao nascer e duração da gestação tiveram associação 

significativa (p<0,05). Contudo, no ano de 2017 apenas a 

variável duração da gestação mostrou-se associada (p<0,05) à 

caracterização municipal, apontando o alto percentual de 

prematuros (Tabela 1) como fator de risco do óbito neonatal 
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com diferentes comportamentos entre os três níveis regionais 

classificados. 

Entre os anos de 2010 e 2017 programas como o bolsa 

família, que possui grande cobertura nas áreas rurais do 

Nordeste do país influencia a situação de saúde de crianças 

menores de 3 anos de idade (DOS SANTOS, A. M. A.; 

JACINTO, 2017). 

As características do recém-nascido sexo e raça/cor não 

apresentaram diferença significativa entre os tipos de 

caracterização municipal, assim como o tipo de parto e a idade 

da mãe, nos dois anos estudados. A percepção da necessidade 

da utilização dos serviços de saúde como forma de prevenção 

de agravos é maior  entre a população urbana (KASSOUF, 

2005). 

A taxa de mortalidade infantil é correlacionada aos 

fatores da escolaridade da mãe e duração da gestação. 

Estudos apontam que as mulheres com baixo nível de 

escolaridade apresentam maiores chances de seus filhos vir a 

óbito precocemente (SANDERS et al., 2017). A associação 

desta variável com a caracterização municipal corrobora as 

hipóteses que as diferenças entre as regiões afeta o acesso a 

saúde dessas mães que estão inseridas em locais com 

diferentes níveis de acesso ao pré-natal e de assistência ao 

recém-nascido. 

Nesse sentido, as características sociodemográficas dos 

recém-nascidos agregadas aos de suas mães traduzem a 

afirmação que as mulheres de classes sociais mais altas tem 

maiores condições de manter uma gestação saudável 

diminuindo o risco de morte dos filhos, principalmente no 



CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS NEONATAIS NOS ESPAÇOS RURAIS E 

URBANOS DA PARAÍBA 

 

162 
 

período neonatal (SANTOS;  MOURA, 2016). Essas mulheres, 

em sua maioria, estão nas áreas menos ruralizadas. 

Tabela 3. Estatísticas do teste qui-quadrado (χ²) entre a variável 

caracterização municipal e as variáveis materno-infantil na Paraíba, 2010 e 

2017. 

Caracterização Municipal vs. 

2010 2017 

χ² g.l. p-valor χ² g.l 

p-

valor 

Sexo 1,989 2 0,370 1,197 2 0,550 

Raça/Cor 3,103 8 0,928 10,830 8 0,212 

Escolaridade da mãe 

21,87

0 10 0,016* 15,311 10 0,121 

Tipo de parto 0,289 2 0,866 1,995 2 0,369 

Peso ao nascer 

12,61

3 2 0,002* 3,447 2 0,178 

Duração da gestação 

17,91

0 2 0,000* 8,527 2 0,014* 

Idade da mãe 

11,44

6 10 0,324 11,711 10 0,305 

χ²: Estatística qui-quadrado de 

Pearson       

g.l: Grau de liberdade        

* Significativo se p-valor <0,05       

 

O menor número de variáveis relacionadas com a 

caracterização municipal em 2017 aponta para universalização 

do acesso aos serviços básicos de saúde, segundo Malta et al. 

(2010), pois, na Paraíba estima-se que 90% da população 

esteja coberta pelas equipes de saúde (SAGE, 2017), uma vez 

que, os municípios com características rurais apresentam 

maiores concentração de pobreza (SOARES, 2019). 
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Associações entre a mortalidade neonatal e a região geográfica 

e da classificação urbano-rural do local de residência em que 

estão inseridos são encontrados no estudo de mortalidade 

infantil em Moçambique (ALBERTO; MACHADO, 2010). 

Para verificar se existem relações entre as variáveis 

escolaridade da mãe, tipo de parto, peso ao nascer e duração 

da gestação foi aplicado o teste qui-quadrado para os dois anos 

estudados (Tabela 4). Nesse sentido, a Escolaridade e tipo de 

parto estão relacionados tanto em 2010 quanto em 2017, pois 

apresentaram o p-valor menor que o nível de significância 

estabelecido (0,05). Contudo, não foi encontrado associação 

estatística entre a escolaridade da mãe e o peso ao nascer, 

como também com a duração da gestação. 

Na análise socioeconômica do óbito neonatal, a variável 

escolaridade da mãe permite a medição da desigualdade 

existente (ROMERO, 2007). Sendo assim, as diferenças 

detectadas entre o tipo de parto e a escolaridade reflete a 

ocorrência da maioria dos partos cesáreos entre mulheres de 

maior escolaridade (LAURENTI et al., 2015). 

O tipo de parto e a duração da gestação apresentou 

associação em 2010, porém em 2017 não houve. Verificou-se 

que o tipo de parto e peso ao nascer estiveram associadas, nos 

anos de 2010 e 2017. A característica do peso ao nascer 

apresentou relação com a duração da gestação nos dois anos 

analisados. Nesse sentido, esse resultado corrobora com 

(GUIMARÃES; VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2002) ao relacionar 

o baixo peso ano nascer (BPN) com os que nasceram 

pequenos para idade gestacional (PIG) como fator de risco para 

o óbito infantil. 
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O risco de morrer nas primeiras horas de vida do recém-

nascido é maior entre os que nasceram através de parto 

vaginal, com baixo peso ao nascer e prematuros (TEIXEIRA et 

al., 2019). A relevância da associação entre tipo de parto com 

o peso ao nascer e duração da gestação está intimamente 

ligada no Brasil a atenção a saúde da mulher no período pré-

natal (LIMA, 2010). 

A relevância da associação entre tipo de parto com o 

peso ao nascer e duração da gestação está intimamente ligada 

no Brasil à atenção a saúde da mulher no período pré-natal 

(LIMA, 2010).  

 

Tabela 4. Estatísticas do teste qui-quadrado entre algumas variáveis materno-

infantil na Paraíba, 2010 e 2017 

Cruzamento entre variáveis 

2010 2017 

χ² 

g.l

. 

p-

valor χ² g.l 

p-

valor 

Escolaridade da Mãe vs.       

                         Tipo de parto 12,264 5 0,031* 13,467 5 

0,019

* 

                         Peso ao nascer 6,668 5 0,247 9,059 5 0,107 

                         Duração da gestação 6,066 5 0,300 5,340 5 0,376 

Tipo de parto vs.       

                         Peso ao nascer 8,704 1 0,003* 17,335 1 

0,000

* 

                         Duração da gestação 9,318 1 0,002* 1,130 1 0,288 

Peso ao nascer vs. 

                         Duração da gestação 

356,29

1 1 0,000* 

225,73

4 1 

0,000

* 

χ²: Estatística qui-quadrado de 

Pearson       

g.l: Grau de liberdade        

* Significativo se p-valor <0,05       

 



CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS NEONATAIS NOS ESPAÇOS RURAIS E 

URBANOS DA PARAÍBA 

 

165 
 

CONCLUSÃO 

 

Estudar o perfil materno infantil dos óbitos neonatais no 

contexto rural/urbano permitiu o reconhecimento da importância 

dos fatores diretos (gestacionais) e indiretos (sociais). Nessa 

perspectiva rural/urbana, as diferenças foram em maior 

quantidade no ano de 2010 entre as variáveis materno-infantis, 

apontando que em 2017 as diferenças regionais encontradas 

não influenciaram muitas das componentes relacionados à 

saúde da mãe e do recém-nascido. A redução dos óbitos 

neonatais (14,2%) no período de 2010-2017 embora os óbitos 

neonatais não tenham atingidos a quase universalização dos 

registros na Paraíba, reflete uma maior homogeneização da 

atenção primária dos serviços entre as áreas urbanas, rurais 

adjacentes e intermediárias adjacentes do estado. Espera-se 

que os resultados desse estudo contribuam para melhor 

entendimento do problema e forneça subsídios para o 

planejamento de políticas públicas regionalizadas nas áreas de 

saúde materna e infantil do estado da Paraíba. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença 
crônica, autoimune caracterizada pela perda avançada de 
células beta pancreáticas interrompendo assim a produção de 
insulina e consequentemente desequilíbrio metabólico grave 
como a cetoacidose e coma. Objetivou-se identificar as 
dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem no 
cuidado ao paciente com Diabetes Mellitus tipo 1. Trata-se de 
uma revisão integrativa de literatura. As pesquisas foram 
realizadas na base de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. 
Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão adotados 
foram: Língua portuguesa, base de dados nacionais do período 
de 2014 a 2019, criança, adolescente,enfermagem e diabetes 
mellitus tipo 1. E os critérios de exclusão: artigos duplicados na 
base de dados, em forma de resumos, carta ao editor e artigos 
que não relacionados a temática da pesquisa. Selecionou-se 11 
estudos que atendiam critérios de elegibilidade e compondo o 
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presente estudo. O paciente com DM 1 requer cuidados mais 
extremos por se tratar mais de crianças e adolescentes. O 
acesso ao sistema de saúde tem que ser fácil, pois estes 
pacientes quando não acompanhados precocemente correm 
mais riscos de complicações. É fato que, as dificuldades que o 
enfermeiro enfrenta para que o atendimento venha a ser o 
melhor são inúmeras. Mas com o pouco que é ofertado o 
profissional consegue trazer grandes conquistas para esses 
pacientes e sua família. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1. Cuidados. 
Enfermagem. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica, 

autoimune caracterizada pela perda avançada de células beta 

pancreáticas interrompendo assim a produção de insulina e 

consequentemente desequilíbrio metabólico grave como a 

cetoacidose e coma. (BRASIL, 2018)  

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017 – 2018) estima-se que mais de 30 mil brasileiros 

sejam portadores de DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar 

em prevalência de DM1 no mundo.  

A evolução do diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma 

rápida e progressiva, principalmente, em crianças e 

adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 anos), por isso, 

pessoas com DM1 devem administrar insulina diariamente. 

(BRASIL, 2018).  

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017 – 2018) em 2015, a Federação Internacional de 

Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) estimou que 

8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade (415 
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milhões de pessoas) viviam com diabetes. Se as tendências 

atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi 

projetado para ser superior a 642 milhões em 2040. Por tanto, 

cerca de 75% dos casos são de países em desenvolvimento, 

nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de 

diabetes nas próximas décadas. 

Sendo assim, as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017 – 2018) afirma que, o diabetes mellitus tipo 1 

(DM1) inicia-se principalmente durante a infância e 

adolescência, sendo o tratamento diário e complexo, amparado 

em insulinoterapia, monitorização da glicemia capilar, dieta 

saudável e a prática regular de atividade física.  

E é pensando nessa reorganização de hábitos que 

Wolkers., et al (2017) destacam o enfermeiro como uma das 

peças fundamentais de ajuda para o paciente e sua família, pois 

é com seus conhecimentos que o enfermeiro pode instruir e 

proporcionar maior confianças em relações as grandes dúvidas 

que surgem ao decorrer do tratamento.  

Brasil (2018) alerta que o diabetes está ainda 

relacionado a várias complicações como: cardiovasculares, 

retinopatia, neuropatia e pé diabético. A neuropatia é a 

complicação crônica mais comum e incapacitante do diabetes, 

sendo ainda responsável por cerca de dois terços das 

amputações não-traumáticas. Já a doença renal não são todas 

as pessoas diabéticas que desenvolvem, está associado aos 

fatores genéticos, o controle da taxa glicêmica e da pressão 

arterial. E por fim, uma das mais comuns são as feridas 

formadas nos pés, conhecida por pé diabético onde a falta de 

cuidados com os pés ocasionam úlceras que na maioria dos 

casos a solução é a amputação.  



DESAFIOS ENFRENTADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO 

PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

172 
 

É fato que o diagnóstico do DM1 gera forte impacto na 

vida das crianças e adolescentes, por sempre ser uma situação 

inesperada e por que causa mudanças repentinas na vida dos 

mesmos, devido às alterações na rotina e aos procedimentos 

necessários para o tratamento adequado da doença. (PEREZ., 

et al, 2015)  

O ofício do enfermeiro na assistência de enfermagem é 

desde a ação de orientação, acompanhamento e até mesmo o 

acolhimento do paciente com DM1, promovendo assim 

incentivo ao diabético e educação à saúde para a 

aprendizagem da convivência com a doença (WOLKERS., et al, 

2017).   

O cuidado integral ao diabético e o apoio aos seus 

familiares constitui-se um grande desafio devido à problemas 

do quadro clínico, e o intuito deste cuidado é proporcionar ao 

paciente os conhecimentos necessários para que este possa 

conduzir sua vida com autonomia e qualidade de vida 

(PENNAFORT; QUEIROZ; NASCIMENTO; GUEDES, 2016).  

De acordo com o que foi mencionado, observa-se que o 

paciente com DM1 principalmente na descoberta necessita de 

ajuda de um profissional da enfermagem. O interesse pelo tema 

surgiu devido a uma experiência familiar, no qual encontramos 

grandes dificuldades desde o diagnóstico ao tratamento. A falta 

de conhecimento dos profissionais era inacreditável, quantas 

idas e voltas foram dadas em hospitais e consultórios, sendo 

que a resposta estava em uma simples solicitação de um HGT. 

Após o diagnóstico surgiram outros problemas como: 

orientações sobre o assunto e aplicação da insulina, não surgiu 

ajuda de enfermeiros, as dificuldades na aceitação familiar e da 



DESAFIOS ENFRENTADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO 

PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

173 
 

criança só complicaram e o grande desafio de conseguir 

estabilizar a glicemia conforme a alimentação. 

Sendo assim foi construída a questão norteadora: Quais 

os desafios enfrentados pela enfermagem no cuidado ao 

paciente com Diabetes Mellitus tipo 1? Dessa forma, objetivou-

se identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe de 

enfermagem no cuidado ao paciente com Diabetes Mellitus tipo 

1.  

O estudo servirá para contribuir na reflexão do 

enfermeiro no que diz respeito aos cuidados do diabético tipo 1. 

Para que os profissionais despertem interesse ao assunto e 

possam ter mais integralidades em suas consultas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, onde este método se concentra em uma ampla e 

rigorosa síntese de estudos que abordam o problema a ser 

investigado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Para escolha 

do tema foi analisado uma experiência familiar vivenciada, 

porém observou-se que pesquisas sobre o referido tema ainda 

é pouco discutido. 

As pesquisas foram realizadas na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) nas bases de dados, Literatura Latino-americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS, Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online - MEDLINE e Scientific 

Electronic Library Online – SCIELO.  Foram utilizados os 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCs) os quais são: 

“Diabetes Mellitus tipo 1”, “Cuidados”, “Enfermagem”, “Criança”. 

Realizado os cruzados: Diabetes Mellitus and crianças; 
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diabetes mellitus and enfermagem e diabetes mellitus and 

cuidados e diabetes mellitus and crianças and enfermagem and 

cuidados. 

Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão 

adotados foram: Língua portuguesa, base de dados nacionais 

do período de 2014 a 2019, criança, adolescente e diabetes 

mellitus tipo 1. E os critérios de exclusão: artigos duplicados na 

base de dados, em forma de resumos, carta ao editor e artigos 

que não relacionados a temática da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados, selecionou-se 35 estudos 

potencialmente relevantes, dos quais 19 apresentaram-se 

voltados para o conhecimento sobre o Diabetes mellitus tipo 1, 

restando 11 estudos que atendiam critérios de elegibilidade e 

compondo o presente estudo. A seguir apresentar-se-á um 

panorama geral das publicações. 

 

Tabela 1. Distribuição dos dados analisados como título, 

autores, ano de publicação, objetivo, resultados principais e 

conclusão. Natal, 2019 

Título Autores 

Ano 

Objetivo Resultados 

principais 

Conclusão 

Contextos 
de cuidado à 
criança/adol
escente com 
Diabetes 
Mellitus: 
uma 

OLIVEIRA, 
S; 
CALCAGN
O, 
G; 
MODERNE
L, 

Objetivou-
se 
conhecer 
os 
diferentes 
contextos 
de cuidado 
à criança e 

Verificou-se 
que a família 
subsidia o 
cuidado à 
criança e ao 
adolescente 
com DM 
principalment

Concluiu-se 
como 
medidas 
necessárias 
o 
acompanha
mento, o 
apoio e o 
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abordagem 
socioambie
ntal 

D; 
PINTANEL, 
A; 
MONTESÓ
, 
M; ROCHA, 
L. 
 (2018) 

ao 
adolescent
e com 
Diabetes 
Mellitus 
(DM). 
 

e no 
ambiente 
domiciliar e 
escolar. para 
o cuidado. 

seguimento 
contínuo da 
criança ou do 
adolescente 
com DM. 

Atenção 
primária à 
criança com 
diabetes 
mellitus tipo 
1: 
perspectiva 
de 
cuidadores 

WOLKERS, 
P. C. B; 
Janaína 
Carvalho 
Braz 
MACEDO, 
J. C. B; 
RODRIGU
ES, C. M; 
FURTADO, 
M. C. C; 
MELLO, D. 
F. 
(2017) 

Avaliar e 
comparar a 
qualidade 
da atenção 
primaria 
ofertada as 
crianças 
com 
diabetes 
mellitus tipo 
1 entre os 
tipos de 
serviços 
públicos de 
atenção a 
saúde na 
experiência 
dos seus 
principais 
cuidadores. 

Grande parte 
dos atributos 
da atenção 
primaria a 
saúde 
apresentou 
escores 
considerados 
insatisfatório
s, inclusive 
os escores 
geral e 
essencial. 
Foi 
encontrado 
maior vínculo 
com o 
serviço 
especializad
o 
(ambulatório
s de 
endocrinologi
a pediátrica). 

A atenção a 
saúde das 
crianças com 
diabetes 
mellitus tipo 1 
no município 
estudado 
apresenta 
pouca 
presença e 
extensão dos 
atributos da 
atenção 
primaria. 

Cuidados 
com a pele e 
hidratação 
em 
pacientes 
com 
diabetes 
mellitus 
 

MONTEIR
O, E. 
(2015) 

Este artigo 
discute os 
pacientes 
com 
diabetes 
mellitus e 
cuidados 
cutâneos 
incluindo a 

As 
complicaçõe
s 
microvascula
res e 
neuropáticas 
podem 
ocasionar 
lesão nos 

A equipe de 
saúde, 
quando 
ciente do alto 
risco de 
complicaçõe
s, é mais 
propensa ao 
incentivo 
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hidratação 
da pele. 

membros 
inferiores, 
acarretando 
o "pé 
diabético". 

para o 
autocuidado 
dos pés de 
seus 
pacientes 

Autocuidad
o dos 
adolescente
s com 
diabetes 
mellitus tipo 
1: 
responsabili
dade no 
controle da 
doença 

FLORA, M; 
GONÇALV
ES, M; 
HENRIQUE
S, G.  
(2016) 

Determinar 
a 
responsabil
idade dos 
adolescent
es com 
DM1 nos 
papéis de 
autocuidad
o; analisar 
a relação 
da 
responsabil
idade dos 
adolescent
es com 
DM1 nos 
papéis de 
autocuidad
o com a 
idade e o 
género. 

A maioria dos 
adolescentes 
assume 
responsabilid
ade própria 
elevada. O 
gênero não 
influencia a 
responsabilid
ade global, 
os rapazes 
evidenciam 
maior nível 
de 
responsabilid
ade na 
gestão de 
administraçã
o de insulina. 

Os 
adolescentes 
assumem 
responsabilid
ade própria 
no controle 
da doença, 
evidencia-se 
responsabilid
ade 
partilhada 
com os pais 
ou outros no 
global e na 
participação 
em serviços 
de saúde. 

Epidemiolog
ia e cuidado 
à Diabetes 
Mellitus 
praticado na 
Atenção 
Primária à 
Saúde: 
uma revisão 
narrativa 

PETERMA
N,X; 
MACHADO
, I; 
PIMENTEL, 
B; MIOLO, 
S; 
MARTINS, 
L; 
FEDOSSE, 
E. 
 (2015) 

Realizar 
uma busca 
de estudos 
epidemioló
gicos sobre 
Diabetes e 
sobre os 
cuidados 
prestados 
na Atenção 
Primária no 
Brasil. 

A pesquisa 
demonstrou 
maior 
prevalência 
em mulheres, 
em pessoas 
com 
obesidade, 
em 
indivíduos 
sedentários, 
dentre outros 
fatores e que 
o diagnóstico 

A incidência 
e prevalência 
do Diabetes 
vêm 
aumentando 
no Brasil. Na 
Atenção 
Primária tal 
patologia 
deve ser 
acompanhad
a por uma 
equipe 
capacitada a 
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da doença é 
mais comum 
em idosos.. 

desenvolver 
cuidados 
clínicos e 
práticas 
educativas. 

A educação 
para saúde 
nos jovens 
com 
diabetes 
tipo 1. 

SERRABU
LHO, L; 
MATOS, 
M.G; 
NABIS, J. 
V; 
RAPOSO, 
J. F 
 (2015) 

Avaliar os 
comportam
entos, 
estilos de 
vida e 
suporte 
social dos 
jovens com 
diabetes 
tipo 1. 

A maior parte 
dos jovens 
evidencia 
hábitos 
alimentares 
saudáveis e 
adesão 
satisfatória à 
atividade. 
 

Que os 
participantes 
têm estilos 
de vida 
satisfatórios, 
bom suporte 
social e 
satisfação 
com a vida. 

Suporte 
social em 
adolescente
s com 
diabetes 
mellito tipo 
1: uma 
revisão 
sitemática. 

PEREZ, L; 
ALVES, C ; 
DELL’AGLI
O, D. 
(2015) 
 

Este estudo 
investigou, 
através de 
uma 
revisão 
sistemática 
em bases 
de dados 
eletrônicas, 
o suporte 
social em 
adolescent
es com 
Diabete 
Melito tipo 
1. 

Observou-se 
um aumento 
nas 
publicações 
a partir de 
2005 e um 
predomínio 
de estudos 
quantitativos 
realizados 
com 
adolescentes 
norte-
americanos. 

Conclui-se 
que, de 
forma geral, 
o suporte 
social é 
apontado 
como fator de 
proteção, 
contribuindo 
principalment
e para o 
controle 
metabólico, 
manejo da 
doença e 
adesão ao 
tratamento. 
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Avaliação 
do 
conhecimen
to de 
crianças 
com 
diabetes 
tipo 1: 
proposta de 
um 
instrumento 

KANETO, 
L; DAMIÃO, 
E. 
(2016) 

Elaborar 
dois 
instrumento
s para a 
avaliação 
do 
conhecime
nto das 
crianças 
com 
Diabetes 
mellitus 
(DM) tipo 1 
sobre 
preparo e 
aplicação 
de insulina  
 

A 
maioria dos 
participantes 
obteve 
escores 
satisfatórios  
porém, a, 
recomenda-
se que 
a educação 
em Diabetes 
seja 
continuada, 
baseada nas 
necessidade
s dos 
pacientes. 
 

Observou-se 
que a 
aplicação de 
instrumentos 
que nos 
permitam 
avaliar a 
execução 
das técnicas 
de 
monitorizaçã
o 
glicêmica , 
considerada 
interessante 
e proveitosa. 
 
 

A CRIANÇA 
E O 
ADOLESCE
NTE COM 
DIABETES 
MELLITUS 
TIPO 1: 
DESDOBRA
R DO 
CUIDADO 
FAMILIAR 

MALAQUIA
S, T. M; 
MARQUES
, C. D. C; 
FARIA, A. 
C. P; 
PUPULIM, 
J. S. L; 
MARCON, 
S. S; 
HIGARASH
I, I. H.  
(2016) 

Estudo 
realizado, 
para que 
busca 
evidenciar 
lacunas 
destacadas 
pelos 
principais 
cuidadores 
das 
crianças e 
adolescent
es com 
DM1. 

Com este 
propósito, os 
familiares 
passam a 
exercer um 
papel de 
vigília sobre 
aquilo que os 
filhos 
ingerem e 
impõem 
regras, não 
só no âmbito 
doméstico, 
mas em todo 
o contexto 
social. 

O estudo 
possibilitou 
compreender 
o quanto o 
diabetes 
mellitus tipo 1 
altera 
significativam
ente o modo 
de vida do 
doente e de 
sua família, 
principalment
e em relação 
aos aspectos 

alimentares. 

 

Segundo  Oliveira, SM et al (2018) explicam que, apesar 

da gravidade do DM1, não existem medidas de prevenção para 

evitar o seu aparecimento, e sua incidência vem crescendo ao 

longo dos anos. No Reino Unido, o DM1 é a terceira doença 
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crônica mais comum na infância e, nos últimos 20 anos,sua 

incidência dobrou. No Brasil, a incidência estimada é de 7,6 por 

100 000 indivíduos menores de 15 anos, o que corresponde a 

30 900 crianças diagnosticadas.  

Malaquias., et al (2016) diz que, é explícito o impacto da 

doença na sociedade devido ao número crescente de pessoas 

acometidas, de mortes prematuras, da presença de 

incapacitação e de complicações decorrentes da doença e dos 

elevados custos em seu controle e tratamento. 

De acordo com Peterman., et al (2016), o diabetes tem 

origem multifatorial, onde o estado hiperglicêmico ocasionado 

pela deficiência da insulina desestrutura o metabolismo do 

organismo, assim produzindo uma série de sintomas 

específicos como: polifagia, polidpsia, poliúria, licosúria, perda 

de peso, tonturas dentre outros. 

E Monteiro,(2015) ainda adverte sobre, as complicações 

microvasculares e neuropáticas que podem ocasionar lesão 

nos membros inferiores, acarretando o pé diabético. Esse 

fenômeno, decorrente da neuropatia, gera perda de 

sensibilidade periférica tátil, térmica e dolorosa e pode 

determinar lesões complexas que, caso não sejam tratadas, 

podendo levar à amputação do membro.  

Oliveira, SM et al (2018) explicam que, o pé diabético é  

consequência de infecção, ulceração e/ou destruição dos 

tecidos profundos, associados a anormalidades neurológicas e 

a vários graus da doença vascular periférica nos membros 

inferiores.  

O paciente com DM 1 requer cuidados mais extremos por 

se tratar mais de crianças e adolescentes. O acesso ao sistema 

de saúde tem que ser fácil, pois estes pacientes quando não 
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acompanhados precocemente correm mais riscos de 

complicações (WOLKERS, et al 2017). 

Malaquias., et al (2016) mostra que, no Brasil um estudo 

constatou que a criançae o adolescente com DM1, quando 

percebe a dificuldade dos familiares em lidarem com sua 

doença, tende a se isolar do seu meio social, pois esta 

percepção faz com que elas se sintam diferentes de seus pares. 

Por isso Kaneto; Damião, (2015) lembram que, há uma 

necessidade do aprendizado de cuidados e técnicas que não 

faziam parte das habilidades pessoais de cada membro da 

família, o que torna a adaptação à situação de doença mais 

difícil, tanto à criança quanto para a família. 

Segundo Peterman., et al (2016) existe um estudo que 

refere as oficinas educativas em diabetes, organizadas e 

realizadas pelos profissionais de saúde, como importante 

dispositivo para o cuidado em saúde. O próprio estudo mostra 

a preocupação dos profissionais com relação à importância da 

integração da equipe para a promoção e educação em 

diabetes.  

Assim, Worlkers., et al, (2017) afirmam que, ainda que as 

oficinas focalizam o autocuidado relacionado à doença, 

valorizando a condição de a pessoa compreender e avaliar a 

sua condição. Por isso, oferta-se apoio integral (apoio 

emocional, clínico, ampliação de conhecimentos e habilidades) 

para que o paciente alcance os objetivos, descobrir e 

desenvolver a autonomia para controlar a sua doença. 

E Oliveira, SM et al (2018) alertam para que, a criança 

ou o adolescente com DM1 deve ser cuidada como um ser 

humano integral, que se inter-relaciona com o ambiente no qual 

se encontra, o que possibilita o equilíbrio e a sustentabilidade 
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de todos os elementos participantes dessa totalidade, além de 

contribuir para o enfrentamento das questões relacionadas ao 

manejo do DM1. 

 Flora; Gameiro,(2016) relatam que, as complicações 

decorrentes desses sintomas como a retinopatia, nefropatia, 

neuropatia, doença arterial coronariana, cetoacidose 

metabólica, doença cerebrovascular e vascular periférica 

quando não identificados precocemente podem ser grave e 

levar o indivíduo a morte.  

Estudos comprovam que as doenças crônicas só 

aumentaram e que são um grande problema de saúde pública, 

por isso a importância dos profissionais de saúde estarem mais 

aperfeiçoados para que o atendimento seja de qualidade e 

exatidão (WOLKERS, et al 2017). 

Por tanto Flora; Gameiro,(2016) alertam que, o DM1 

remete para um processo específico dentro do contexto de 

desenvolvimento social dos adolescentes e adaptar-se à 

doença é um processo constante e dependente das 

características de cada indivíduo. Na adolescência, as 

características próprias da idade, a rebeldia, a experimentação 

e a tentativa de controlar seu próprio destino são uma barreira 

à gestão do tratamento da doença.  

Assim, é importante ressaltar as dificuldades que o 

enfermeiro encontra para realizar o melhor cuidado, são muitos 

os contratempos que o serviço de saúde oferece para o 

profissional, deixando assim sempre a desejar em seus 

acompanhamentos (WOLKERS, et al 2017). 

Por isso, Kaneto; Damião, (2015) reforçam sobre a 

importância do enfermeiro treinado na unidade, mesmo que os 

recursos sejam escassos as orientações serão validas. Orientar 
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o DM1 e sua família  quanto as lavagens corretas das mãos, de 

como realizar o hemoglucoteste (HGT) nas horas certas, sobre 

a sua alimentação e atividade física terá pontos positivos no 

decorrer o tempo. 

Segundo Oliveira, SM et al (2018) é importante sustentar 

a ideia que, existe forte influência entre o ambiente e as 

pessoas com quem a criança ou o adolescente com DM 1, 

referido aos hábitos e cuidados que eles mesmo podem adquirir 

ou até mesmo ter grandes dificuldades para aceitar tal doença.  

Segundo Kaneto; Damião, (2015) a família sempre 

procura criar vínculos com os serviços de saúde a esperança 

de ser melhor assistido. A verdade é que, após o diagnóstico a 

família do diabético passa a ter uma maior preocupação nos 

cuidados, tendo em vista que cada ambiente frequentado exige 

atenção diferenciada como exemplo a escola e as festas 

frequentadas por esses pacientes. 

 Trabalhar o autocuidado com as crianças e os 

adolescentes é fundamental para que eles possam ter uma vida 

sem tantas restrições, a gestão do autocuidado e a 

responsabilidade deverão ser integradas à medida que os 

adolescentes forem assimilando os vários papéis de 

autocuidado (FLORA; GAMEIRO, 2016)  

Os cuidados com o paciente com DM 1 devem ser 

realizados dentro do sistema de saúde organizado em rede, 

onde a equipe deve atuar de maneira certa e integrada, 

utilizando como base o cuidado primário da atenção à saúde 

(PETERMANN; et al, 2015). 

Sendo assim, a participação do enfermeiro nessa hora 

para orientações é essencial para o DM 1 e sua família, uma 

vez que, as limitações levam ao paciente a achar que a doença 
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pode influenciar no potencial de independência da criança ou 

do adolescente deixando assim a família muito mais cautelosa. 

(SERRAMBRULHO; MATOS; NABIS; RAPOSO, 2015) 

Por isso, Flora; Gameiro, (2016) diz que, é indispensável 

o conhecimento e compreensão sobre o ser adolescente e 

criança e principalmente quando se trata de um ser com uma 

doença crônica, por que apenas quando existir compreensão a 

equipe de enfermagem conseguirá assistir melhor a esse 

paciente.  

Assim Serrambrulho; Matos; Nabis;Raposo, (2015) 

afirmam que, é importante que a equipe de saúde oferte cada 

vez mais o processo de negociação e responsabilidade 

partilhada tendo em conta os interesses e necessidades dos 

jovens, favorecendo a autonomia na gestão da diabetes, com 

envolvimento da família. Se a equipe de saúde e a família  

encorajarem as crenças nos benefícios do tratamento e 

ajudarem a vencer as barreiras ao tratamento, os jovens 

poderão sentir-se mais motivados para melhorar. 

Mas Perez; Alves; Dell’Aglio, (2014) relembra que, as 

dificuldades nos serviços de saúde são inúmeras, onde em 

momento de maior desespero permite com os familiares optem 

por um serviço particular, pois, a assistência pública ainda deixa 

a desejar. Neste sentido, a assistência poderia ser menos falha, 

onde ajudar os familiares e o DM 1 a manter o equilíbrio, ter o 

autocuidado, podem ser realizadas apenas com práticas 

educativas. 
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CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, fica explícito que o diabetes mellitus 

tipo 1 é uma doença crônica e que precisa de grandes cuidados, 

as crianças e adolescentes com DM 1 precisam ser orientados 

quanto a gravidade da doença e saber que o autocuidado é 

fundamental para uma qualidade vida adequada. 

A família sempre será importante para o 

desenvolvimento desses pacientes, assim como o profissional 

de enfermagem.  

O enfermeiro tem um papel grandioso quanto aos 

cuidados e orientações, por isso, gerar um vínculo entre o 

enfermeiro e o DM 1 torna o entendimento mais fácil, o 

profissional precisa estar atento quanto as queixas, mudanças 

de humor desta criança ou adolescente e a atualização torna-

se mais que necessário. 

Em pesquisa, foi perceptível os avanços que a ciência 

tem realizado para ajudar na qualidade de vida desses 

pacientes, porém a busca incansável pela cura continua. 

É fato que, as dificuldades que o enfermeiro enfrenta 

para que o atendimento venha a ser o melhor são inúmeras, 

mas com o pouco que é ofertado o profissional consegue trazer 

grandes conquistas para esses pacientes e sua família. 
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RESUMO: Crianças com Dificuldade alimentar (DA) 
apresentam baixa aceitação de variedade de alimentos, 
podendo levar a comprometimento no seu crescimento e 
desenvolvimento, além do estado físico, emocional e familiar. A 
DA também pode acarretar consequências como baixo 
consumo energético, desnutrição, perda ou ganho de peso 
entre outros problemas de saúde. Levando em consideração a 
magnitude do impacto da DA na vida da criança, o objetivo 
deste trabalho é descrever o que a literatura atual apresenta 
acerca das dificuldades alimentares no que se refere à 
classificação, suas possíveis causas e tratamento. Para isso, foi 
realizada uma revisão da literatura através das bases 
eletrônicas de dados Lilacs, BVS, PubMed e Scielo, incluindo 
trabalhos originais e de revisão publicados no período de 2014 
a 2019 além de livros e dissertações, na língua portuguesa e 
inglesa. A dificuldade alimentar está associada à vários motivos 
que podem ocorrer desde o período neonatal até a infância 
propriamente dita, se manifestando através de comportamentos 
inadequados durante as refeições, recusa alimentar, respostas 
aversivas durante a alimentação, dentre outros fatores, sendo 
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associada também às práticas alimentares dos pais. As 
dificuldades alimentares apresentam aspectos médicos, 
psicológicos, nutricionais, fonoaudiológico e sensoriais, 
portanto, precisam receber a atenção necessária para seu 
tratamento que deve acontecer de forma interdisciplinar, 
levando em consideração as peculiaridades de cada criança e 
seu ambiente familiar e social. 
Palavras-chave: Alimentação infantil, Transtornos de 
alimentação na infância, Comportamento alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Para que o processo de alimentação ocorra da forma 

adequada, é necessária a interação de diversos sistemas do 

organismo. A relação coordenada destes sistemas favorece a 

aquisição e o domínio de habilidades pertinentes para cada 

estágio de desenvolvimento da criança. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2018) e o 

Ministério da Saúde (2018) recomendam que a alimentação 

complementar tenha início quando o leite materno ou a fórmula 

infantil não são mais suficientes para atender às necessidades 

nutricionais dos bebês.  

Esta fase da alimentação é considerada uma prática 

universal, porém os métodos e maneiras em que ela é praticada 

variam entre culturas, indivíduos e classes socioeconômicas.  A 

maturidade neurológica e fisiológica do bebê são aspectos que 

devem ser considerados para escolha do método de introdução 

alimentar (GODAY et al, 2019; ARIKPO et al, 2018). 

A introdução precoce (antes dos 6 meses) pode ser 

prejudicial a criança, pois aumenta o risco de contaminação e 

reações alérgicas, interfere na absorção de nutrientes 
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importantes do leite materno e implica em risco de desmame 

precoce. Por outro lado, retardar a introdução de alimentos 

também é desvantajoso, pois a partir do sexto mês o leite 

materno não atende mais às necessidades energéticas da 

criança, e pode levar ao retardo do crescimento e aumento do 

risco de deficiência de nutrientes. Além disso, a introdução dos 

alimentos sólidos apenas a partir dos 9 ou 10 meses de idade 

está associada a dificuldades de alimentação na infância 

(LOPES et al, 2018; HOLLIS et al, 2016). 

Os primeiros 24 meses da vida da criança são 

considerados um período crítico para o crescimento e 

desenvolvimento adequados. Práticas inadequadas durante 

este período foram identificadas como as principais causas de 

desnutrição, falhas no crescimento, diarreia, aumento da taxa 

de infecções, deficiência de vitaminas e minerais, baixo 

desenvolvimento cognitivo e aumento da mortalidade entre as 

crianças (ARIKPO et al, 2018). 

A dificuldade alimentar (DA) é uma condição que 

influencia de forma negativa o modo que as crianças se 

relacionam com os alimentos, gerando uma redução no 

consumo de nutrientes. Na falta de diagnóstico e um 

acompanhamento profissional adequado, a DA pode levar a um 

distúrbio duradouro e comprometer o estado nutricional, o 

desenvolvimento e crescimento infantil; além de prejudicar o 

relacionamento entre os cuidadores e as crianças e a interação 

destas com os alimentos (MAXIMINO et al, 2016). 

A depender dos critérios usados para diagnóstico, 

estima-se que de 8 a 50% das crianças possuam dificuldade 

alimentar, e mais da metade dos pais descrevem que seus filhos 

são seletivos ou comem pouco (DE SOUSA MARANHÃO et al, 

2018). 
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Além das condições neurológicas e fisiológicas da 

criança, é importante considerar que a alimentação ocorre 

através da dupla cuidador-criança. Uma quebra em qualquer 

destes aspectos pode levar a criança a desenvolver distúrbio 

alimentar e complicações associadas. 

Levando em consideração a diversidade de aspectos 

envolvidos no processo da alimentação, percebe-se que a 

avaliação e o tratamento requerem o envolvimento de uma 

equipe multidisciplinar (GODAY et al, 2019). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é descrever o 

que a literatura atual apresenta a respeito das dificuldades 

alimentares no que se refere à classificação, bem como suas 

possíveis causas e tratamento.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma revisão 

narrativa da literatura, que se propõe a descrever e discutir de 

forma ampliada o que tem de atual sobre determinado tema 

(MARTINELLI, S.S.; CAVALLI, S.B., 2019).  

A revisão foi realizada de forma não sistemática no 

período de 2014 a 2019. As buscas foram feitas em bases 

eletrônicas de dados (Lilacs, BVS, PubMed e Scielo), além de 

livros e dissertações, nas línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola. A busca incluiu como palavras-chave: dificuldade 

alimentar, seletividade alimentar, comedores exigentes, 

distúrbios alimentares, comportamento alimentar e alimentação 

infantil. Foram excluídos os artigos que não tratavam 

especificamente do tema. Os artigos selecionados foram 

analisados na íntegra e suas informações referentes à 
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classificação, causas e tratamentos das dificuldades 

alimentares sintetizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Dificuldade alimentar é um conceito complexo, visto 

que envolve vários tipos de comportamentos alimentares.  

De acordo com Kerzner et al. (2015), a chamada 

dificuldade alimentar abrange um amplo espectro que engloba 

desde dificuldades leves, como crianças mais exigentes na 

alimentação, até dificuldades mais graves, como as observadas 

no autismo. 

No entanto, esta dificuldade geralmente é classificada 

por uma única pergunta simples, baseada na percepção dos 

pais sobre a dificuldade ou seletividade relacionadas a 

alimentação, ou ainda por uma lista de perguntas sobre 

comportamentos alimentares e práticas de alimentação (KWON 

et al, 2017). 

Muitos pais e profissionais de saúde se sentem confusos 

para identificar se a criança apresenta seletividade alimentar ou 

dificuldade alimentar (seletividade extrema). Para facilitar o 

entendimento destes, Junqueira (2017) traz as diferenças entre 

elas, que são apresentadas no quadro 1. 

  

Quadro 1: Diferença entre Seletividade e Dificuldade Alimentar 

Seletividade Alimentar Dificuldade Alimentar 
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●Diminuição da variedade 

ou quantidade de 

alimentos. Tipicamente 

consome 30 ou mais 

alimentos; 

●Aceita pelo menos um 

alimento por categoria, 

seja pelo tipo de textura ou 

pelo valor nutricional; 

●Tolera novos alimentos 

no prato; 

●Geralmente é capaz de 

tocar ou provar alimentos, 

embora com alguma 

resistência; 

●Frequentemente 

seleciona alguns 

alimentos para comer por 

determinado tempo, que 

geralmente podem variar 

após algumas semanas 

ou meses; 

●Participa da refeição em 

família; normalmente 

come ao mesmo tempo e 

no mesmo local que os 

membros da família; 

●Aceitação restrita ou com 

pouca variedade de alimentos. 

Geralmente com menos de 20 

alimentos; 

●Recusa categorias inteiras de 

alimentos, seja pelo tipo de 

textura, sabor, aparência ou 

temperatura (não aceita 

alimentos em pedaços ou purês, 

ou alimentos salgados ou 

alimento com temperatura mais 

fria ou quente) ou pelo valor 

nutricional (não aceita nenhuma 

proteína, ou nenhuma fruta); 

●Apresenta comportamento de 

fuga, luta ou medo quando os 

alimentos são apresentados; 

●Quase sempre se alimenta de 

alimentos diferentes da sua 

família; 

●Muitas vezes se alimenta em 

um ambiente diferente dos 

outros membros da família; 

●Não aceita formas diferentes de 

apresentação dos alimentos que 

consome ou mesmo utensílios 

que utiliza; 



DIFICULDADE ALIMENTAR NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO NARRATIVA 

 

192 
 

●Requer mais de 20 a 25 

apresentações para 

aceitar novos alimentos. 

●Requer mais de 25 

apresentações para aceitar 

novos alimentos. 

Fonte: Relações Cognitivas com o Alimento na Infância, 2017. 

 

Considerando que cada criança tem um 

desenvolvimento singular que impacta no modo como se 

alimenta, não é adequado definir um único padrão de 

“normalidade”. Além disso, diagnóstico e tratamento precoces 

de uma dificuldade na habilidade para se alimentar pode ser 

decisivo no sucesso desta aprendizagem. 

 Atualmente não há uma definição universalmente aceita 

sobre os transtornos alimentares na população pediátrica. No 

quadro a seguir estão apresentadas a classificação da DA 

segundo alguns autores. 

 

  



DIFICULDADE ALIMENTAR NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO NARRATIVA 

 

193 
 

Quadro 2 - Síntese de alguns autores referente a classificação 

das dificuldades alimentares, João Pessoa, 2019. 

Autor Principais achados 

Rybak, 

2015 

- Recusa alimentar; 

- Ingestão reduzida de alimentos; 

- Seletividade alimentar. 

Kerzner 

et al, 

2015 

- Apetite limitado; 

- Ingestão seletiva; 

- Medo de se alimentar. 

Goday et 

al, 2019 

- Distúrbios de Alimentação Pediátrica (DAP): 

Ingestão oral prejudicada inapropriada para a 

idade; 

- Pode ser classificada em: Duração aguda e 

crônica. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Segundo Rybak (2015) os transtornos alimentares 

podem ser apresentados como uma recusa alimentar, ingestão 

reduzida de alimentos ou seletividade alimentar. Para o 

diagnóstico da DA, leva-se em consideração o que é 

recomendado para a idade e as condições orgânicas 

instaladas.  

Os quadros de DA são observados principalmente em 

lactentes e crianças com menos de 6 anos de idade, todavia, 

pode aparecer também em outras fases da vida. Além disso, 

podem aparecer de forma isolada ou associada a alguma 

alteração orgânica (RYBAK, 2015). 
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A autora sugere ainda como sinais de alerta para 

dificuldade alimentar: interesse por alimentos restritos (dieta 

seletiva, tolerância e aceitação de apenas alguns alimentos 

específicos), alimentação prejudicial (alimentação forçada e/ou 

persuasiva) ou interrupção rápida da alimentação após um 

evento ruim. 

Kerzner et al (2015) classificam a DA por meio das 

preocupações demonstradas pelos pais acerca do 

comportamento alimentar de seus filhos. Essa classificação 

engloba em três categorias principais: apetite limitado, ingestão 

seletiva e medo de se alimentar. 

O termo apetite limitado pode ser entendido como 

crianças que não comem o suficiente. Fazem parte deste grupo 

desde crianças que se alimentam de forma adequada, mas pela 

percepção dos pais comem muito pouco até aquelas com 

ingestão reduzida decorrente de alguma doença orgânica. A 

ingestão seletiva abrange desde crianças que aceita menor 

variedade de alimentos do que a média para idade até crianças 

com alterações sensoriais. Por fim, a categoria medo de se 

alimentar compreende crianças que têm medo de comer. 

Qualquer experiência negativa relacionada à alimentação pode 

causar medo de se alimentar. Existem três padrões distintos: 

medo de se alimentar após um único evento, especialmente a 

asfixia; medo de alimentar na criança que foi submetida a 

procedimentos orais dolorosos ou desagradáveis; e medo de 

alimentar-se em crianças que são alimentadas com sonda ou 

perderam marcos alimentares, falta experiência e/ou se sentem 

ameaçados quando a comida é introduzida oralmente 

(KERZNER et al, 2015). 

Kerzner et al (2015) destacam ainda o estilo de 

alimentação da família/cuidador. O autor coloca que a reação 
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da pessoa que está alimentando a criança pode variar desde o 

respeito aos sinais de aceitação da criança até o ignorar estes 

sinais. 

As práticas de alimentação dos pais são baseadas em 4 

estilos parentais: Responsivos, Controladores, Indulgentes e 

Negligentes. Os alimentadores responsivos dividem a 

responsabilidade com a criança, o qual o pai determina onde, 

quando e o que a criança vai comer, e a criança determina 

quanto vai comer. Este estilo orienta, ao invés de controlar a 

criança a comer. Eles estabelecem limites, modelam uma 

alimentação adequada, falam positivamente sobre comida e 

respondem aos sinais de alimentação da criança. Os 

alimentadores controladores ignoram os sinais de fome da 

criança e podem fazer uso de força, punição ou recompensas 

inadequadas para coagir a criança a comer. Alimentadores 

indulgentes atendem a todas as necessidades da criança, 

ignorando os sinais de fome e não impondo limites. Eles tendem 

a alimentar a criança sempre e independentemente do que a 

criança exigir. Alimentadores negligentes abandonam a 

responsabilidade de alimentar a criança e podem deixar de 

oferecer comida ou estabelecer limites, ignorando os sinais de 

fome da criança e outras necessidades emocionais e físicas 

(KERZNER et al, 2015). 

É importante destacar a influência do sistema sensorial 

na alimentação e como ele pode influenciar no comportamento 

seletivo. Alguns comportamentos podem indicar uma disfunção 

no processamento tátil gerando respostas hipersensíveis ou 

aversivas relacionadas à sabores, temperaturas, texturas ou 

cheiros. Podem, ainda, ser parte de um problema global 

relacionado ao processamento tátil, localizado na face ou boca 

ou mais especificamente na língua. As repostas hipersensíveis 
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e aversivas podem limitar a alimentação ou muitas vezes 

impedi-la (DINIZ, 2018). 

Goday et al (2019) definem transtornos de alimentação 

pediátrica (TAP) como a ingestão oral prejudicada que não é 

apropriada para a idade e está interligada a problemas médicos, 

nutricionais, alimentares e/ou psicossociais. Podem ser 

classificados de acordo com a duração em aguda (duração 

menor de 3 meses) e crônica (duração maior ou igual a 3 

meses).  

A aprendizagem progressiva de habilidades de 

alimentação permite a progressão da amamentação ou da 

mamadeira para a autoalimentação de uma variedade de 

alimentos apropriados à idade. As crianças com atrasos no 

desenvolvimento podem ter habilidades alimentares adequadas 

ao seu nível de desenvolvimento, mas não à idade; portanto, 

essas crianças terão um diagnóstico de TAP (GODAY et al, 

2019). 

Para diferenciar os TAP e transtornos alimentares (por 

exemplo, anorexia nervosa), considera-se que o TAP ocorre 

apenas na ausência de distúrbios da imagem corporal. (GODAY 

et al, 2019). 

Dentre os aspectos abordados nessa pesquisa acerca 

da DA, o mais encontrado na literatura refere-se a causa das 

mesmas. 

Green et al (2015) elencaram alguns fatores que podem 

ser considerados de risco para o desenvolvimento de DA: 

predisposição genética, restrição do crescimento intrauterino, 

prematuridade, baixo peso ao nascer, pequeno para a idade 

gestacional, ausência de aleitamento materno nos primeiros 

meses, dificuldades alimentares muito precoces (cólicas, 

vómitos, alimentação prolongada, dificuldade na sucção), 
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introdução tardia dos sólidos (além dos 9 meses), práticas de 

desmame inadequadas, práticas alimentares inadequadas 

(pouca variação de alimentos, refeição desorganizada, etc.), 

história de doença médica anterior (doenças neurológicas, 

doença orgânica crônica, síndromes genéticas, etc.), distúrbio 

dos padrões de sono, conflito entre a criança e o alimentador, 

ranking familiar (mais comum nos primeiros filhos), história 

materna de ansiedade, problemas alimentares e preocupação 

com a imagem corporal.  

No quadro 3 estão apresentados os principais achados 

a respeito das causas das dificuldades alimentares. 

 

Quadro 3 - Síntese de alguns autores referente às causas das 

dificuldades alimentares, João Pessoa, 2019. 

Autor Principais achados 

Johnson et al, 

2015 

Prematuridade (associada à alimentação enteral 

prolongada e sequelas de desenvolvimento). 

Rybak, 2015 Causas orgânicas (Condições neurológicas, 

anormalidades estruturais, alterações 

cardiorrespiratórias, disfunção metabólica, 

doenças gastrointestinais) 

 

Causas não-orgânicas (Ingestão seletiva, medo 

de se alimentar, baixa ingestão de alimentos ou 

recusa de alimentos, sem doença orgânica 

subjacente). 

Kerzner et al, 

2015 

Causas orgânicas: Disfagia, aspiração, dor ao 

se alimentar, vômitos e diarreia, atraso no 
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desenvolvimento e crescimento, sintomas 

cardiorrespiratórios crônicos; 

 

Causas não-orgânicas: Interesse por alguns 

alimentos específicos (seletivo, limitações 

extremas da dieta), alimentação forçada e/ou 

persuasiva, interrupção abrupta da alimentação 

após um evento desagradável, crescimento 

prejudicado. 

 

Baptista, 2016 Causas multifatoriais, com componente 

comportamental. Estas incluem patologia 

orgânica, problemas motores-orais, problemas 

comportamentais e/ou do desenvolvimento. 

 

Menezes et al, 

2018 

Prematuridade (Podem estar relacionados à 

imaturidade e/ou a déficits neurológicos, 

morbidades neonatais ou causados pela 

memória de procedimentos múltiplos e 

desagradáveis durante os períodos de 

hospitalização); 

 

Goday et al, 

2019 

Pode ser associada a problemas médicos, 

nutricionais, alimentares e/ou psicossociais; 

 

Atrasos no desenvolvimento. As crianças podem 

ter habilidades de alimentação adequadas ao 

seu nível de desenvolvimento, mas não à idade. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Sobre a etiologia da DA, percebe-se que os autores 

apontam para fatores orgânicos, nutricional e emocional. 

Os fatores orgânicos como alterações dos sistemas 

gastrointestinal, cardíaco, respiratório e neurológico são 

frequentemente associados com os transtornos de alimentação 

pediátrica (TAP). Além disso, distúrbios do 

neurodesenvolvimento, mais especificamente o espectro do 

autismo, também estão associados à TAP (GODAY et al, 2019). 

Sobre os aspectos nutricionais, destaca-se a diversidade 

alimentar restrita. Crianças com uma qualidade, quantidade 

e/ou variedade de bebidas e alimentos consumidos restritos, 

podem apresentar risco de desnutrição, supernutrição, 

deficiência de micronutrientes ou toxicidade e desidratação.  

A desnutrição afeta de 25% a 50% das crianças com 

TAP, porém é mais prevalente entre aqueles com doença 

crônica ou distúrbios do neurodesenvolvimento (GODAY et al, 

2019). 

No que se refere aos aspectos emocionais, os fatores 

inerentes à criança, ao cuidador e ao ambiente podem afetar 

adversamente o desenvolvimento da alimentação e contribuir 

para o aparecimento do TAP. Aspectos relacionados ao 

desenvolvimento que resultam em atrasos de habilidades 

motoras, linguagem, socialização e cognição também podem 

contribuir para o desenvolvimento do TAP.  

Outro ponto importante diz respeito da interpretação do 

cuidador acerca da fome e saciedade da criança. A 

interpretação errada destes aspectos pode interromper o 

desenvolvimento do aprendizado positivo sobre a alimentação. 

Além disso, ambiente perturbador, distrações como o uso de 
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televisão ou outros dispositivos eletrônicos durante alimentação 

ou, ainda, alimentar a criança apenas quando a mesma está 

dormindo também favorece o desenvolvimento do TAP. 

A criança desenvolve estratégias para evitar essas 

situações. Quando essas estratégias são bem-sucedidas, os 

comportamentos e a aversão aprendidos são fortalecidos. 

Estresse e angústia na criança e / ou cuidador são expressos 

como emoções negativas ou como desengajamento das 

refeições. Esses comportamentos podem ser ativos, por 

exemplo, afastar a comida, fugir, agredir o cuidador, ou passivo, 

por exemplo, recusar-se a alimentar-se (GODAY et al, 2019). 

 

Tratamento 

 

Os comportamentos das crianças com dificuldade 

alimentar no momento da refeição revelam duas situações 

(TOOMEY; ROSS, 2011):  

a) que não possui habilidade física para coordenar os 

alimentos que são oferecidos a ela;  

b) que os estímulos presentes no momento da refeição 

causam desconforto físico. 

Toomey e Ross (2011) apresentam a Abordagem 

Sequential Oral Sensory (SOS) para a alimentação, o qual é um 

programa transdisciplinar, iniciado em meados da década de 

1980, baseado nos princípios e pesquisas sobre as etapas 

normais de desenvolvimento envolvidos no aprendizado da 

alimentação. O objetivo do programa é aumentar o alcance e o 

volume de alimentos que a criança irá comer através de uma 

intervenção baseada em brincadeiras. Integrou o envolvimento 

de psicólogos pediátricos, fonoaudiólogos e terapeutas 
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ocupacionais na criação e implementação de programas, como 

também utiliza o envolvimento e a educação da família. 

O programa usa a dessensibilização sistemática 

utilizando brincadeiras e interações sociais com os alimentos 

como resposta de relaxamento para ajudar as crianças a 

aprender como tolerar, interagir, cheirar, tocar, saborear e 

comer uma grande variedade de alimentos, como mostrado na 

figura 1. 
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As habilidades sensoriais, motoras e de desenvolvimento 

são abordadas com o objetivo de desenvolver aptidão dentro de 

um ambiente de aprendizagem positivo. Ensinar às crianças as 

competências necessárias para a alimentação permite que elas 

melhorem seu crescimento e ganho de peso, enquanto elas 

desenvolvem um prazer de comer. 

Um terapeuta treinado na Abordagem SOS brinca com a 

comida para ajudar as crianças a explorar visualmente e depois 

passar a manipular, cheirar, tocar, saborear e, finalmente, 

comer a comida. Uma vez que a criança coloca a comida em 

sua boca, o terapeuta trabalha com as habilidades motoras e 

orais necessárias para comer aquele tipo específico de 

alimento.  

A Abordagem SOS tem como objetivo principal a conquista 

e evolução das habilidades alimentares, e como objetivo 

secundário o de aumentar a ingestão calórica, alcançada 

através do avanço das habilidades alimentares. 

 

Papel do Nutricionista 

 

O papel de um nutricionista é fundamental nessas crianças. 

Este profissional analisará as especificidades da composição 

da dieta. Os fundamentos de uma intervenção nutricional bem-

sucedida permeiam em torno de três conceitos principais: 

1. Um método sistemático de avaliação nutricional; 

2. Uma avaliação completa do consumo alimentar; 

3. Um plano alimentar individualizado e estruturado. 

Os suplementos vitamínicos, minerais e nutricionais são 

úteis no tratamento ou na prevenção de deficiências de macro 

e micronutrientes, porém devem ser utilizados de forma 

COMER

R 
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transitória. Esses suplementos podem ajudar a dar tempo para 

a modificação dietética e comportamental (GREEN et al, 2015). 

 

Papel do Fonoaudiólogo 

 

A abordagem terapêutica fonoaudiológica envolve 

intervenção no aspecto sensorial da criança, incentivar a 

criança a ter independência e autonomia para a alimentação e 

proporcionar à criança uma refeição consistente em família, 

relaxada e livre de práticas alimentares negativas (DINIZ, 

2018). 

Outra abordagem terapêutica descrita por Moris (2000) 

apud Diniz (2018), é a do tratamento motor oral amplo. O 

sucesso desse tratamento é medido pelo aumento das 

habilidades da criança em usar a boca, através da exploração 

com consciência sensorial e discriminação, bem como pelo 

crescimento da comunicação da criança, o qual utiliza a 

vocalização, brincadeiras com sons para interagir com os 

demais. 

O objetivo deste tratamento é desenvolver o uso 

apropriado da boca de uma maneira positiva, prazerosa e com 

todas as suas funções, juntamente com os sistemas respiratório 

e fonatório, por meio da exploração oral, com brincadeiras 

utilizando sons e com o maior número possível de alimentações 

orais, bem como são estratégias desse programa de tratamento 

as oportunidades de desenvolvimento de consciência sensorial, 

de percepção e discriminação dentro da boca; movimentos 

orais que a criança realiza para exploração de objetos, partes 

do corpo, alimentos e bebidas; Introdução de alimentos e 

bebidas para proporcionar cheiros, gostos e temperaturas para 

desencadear movimentos orais específicos quando a criança 
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tem condição de deglutir para lidar com os mesmos; Relação 

de alimentação e nos sistemas fisiológicos que têm influência 

na boca. Além disso, o tratamento motor oral amplo também é 

focado na educação dos pais e na interação pais-criança 

(DINIZ, 2018).  

Junqueira (2017) criou um modelo ampliado e integrativo 

que visa o diagnóstico e tratamento de crianças com DA. As 

etapas que fazem parte do aprendizado com os alimentos (ver, 

interagir, tocar, cheirar, provar, comer) devem ser respeitadas. 

Além disso, ajustes podem ser necessários para que a criança 

tenha sucesso e registre memórias positivas desse aprendizado 

(JUNQUEIRA, 2017). 

No quadro 4 podemos observar os tratamentos sugeridos 

pelos autores. 

 

Quadro 4 - Apresentação da síntese de alguns autores 

referente aos tratamentos das dificuldades alimentares, João 

Pessoa, 2019. 

Autor Principais achados 

Toomey; Ross, 

2011 

 Programa de intervenção transdisciplinar 

baseado nas etapas normais do 

desenvolvimento da alimentação; 

 Intervenção lúdica com envolvimento 

familiar; 

 Ajudar a criança a tolerar, interagir, cheirar, 

tocar, saborear e comer uma grande 

variedade de alimentos. 
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Kerzner et al, 

2015 

 Enfatizar o contraste entre fome e 

saciedade; 

 Indução da fome juntamente com a 

suplementação nutricional; 

 Abordagens de integração sensorial; 

 Reduzir a ansiedade associada à 

alimentação; 

 Identificação e tratamento de causas 

orgânicas; 

 Orientações aos pais; 

Junqueira, 2017 
 Identificação e tratamento de possíveis 

causas orgânicas; 

 Educar os pais; 

 Suporte emocional às mães; 

 Desenvolvimento normal da sequência 

para o aprendizado alimentar; 

 Garantir habilidade e conforto; 

 Estratégias Lúdicas. 

Fonte: Dados da pesquisa,2019. 

 

           Kerzner et al (2015) propõe que o tratamento das 

dificuldades alimentares acontece de forma específica 

considerando os grupos de classificação de crianças com 

apetite limitado, com ingestão seletiva e com medo de se 

alimentar e seus subgrupos, levando também em consideração 

o estilo de alimentação do cuidador, pois exerce forte influência 

sobre o comportamento alimentar da criança. 

          O profissional que irá realizar o tratamento deve adaptar 

a terapia ao problema específico de cada criança, e os 
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cuidadores precisam estar confiantes em realizar a intervenção 

apropriada (KERZNER et al, 2015). 

Para um diagnóstico e tratamento adequado se faz 

necessário compreender a “criança por inteiro”, o que inclui 

aspectos sensoriais, motores, motores orais, comportamentais 

e de aprendizagem, médica, nutricional, emocional e ambiental. 

Todas essas áreas têm a mesma importância, devendo ser 

consideradas e interligadas no momento do diagnóstico e na 

forma de tratar a criança. Ratificando a importância de uma 

abordagem multidisciplinar para a avaliação e tratamento 

dessas crianças (JUNQUEIRA, 2017). 

Os fatores orgânicos que levam a um desenvolvimento 

incomum são examinados e tratados primeiramente pelo 

médico pediatra e/ou especialista. Como também o nutricionista 

faz a identificação de qualquer déficit nutricional ou de 

crescimento para cada criança individualmente. As habilidades 

orais e sensoriais são avaliadas, por fonoaudiólogo e terapeuta 

ocupacional, porque interferem e influenciam em todas as áreas 

do desenvolvimento da criança, além de impactar na 

capacidade de aprendizagem, influenciando nas futuras 

práticas terapêuticas necessárias. O ambiente em que a criança 

está inserida, e o funcionamento da casa pode dificultar e 

manter os problemas de alimentação apresentados. Além de 

crenças maternas, relacionamento e estilo parental, onde 

devem ser considerados pelo psicólogo (JUNQUEIRA, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

         A Dificuldade alimentar na infância possui definição 

complexa e pode se manifestar de diversas formas. Ao 

apresentar dificuldades alimentares, a criança pode realizar 
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ingestão inadequada ou insuficientes de nutrientes necessários 

para o seu adequado desenvolvimento e crescimento saudável, 

ficando suscetíveis à problemas de saúde diversos. Por ser de 

origem multifatorial e com diferentes manifestações, é 

importante que haja uma intervenção multiprofissional para sua 

investigação e tratamento de forma individualizada, observando 

as particularidades de cada criança trabalhando junto à família, 

visto que o comportamento familiar tem grande influência frente 

à alimentação da criança, promovendo um adequado 

relacionamento da criança com os alimentos tornando 

prazeroso o consumo dos mesmos.  Se faz necessário mais 

pesquisas relacionadas a esta temática para que profissionais 

de saúde hajam de forma precoce no tratamento destas 

crianças. 
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RESUMO: As enteroparasitoses são doenças negligenciadas, 
sendo um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, 
apesar do importante desenvolvimento científico e tecnológico 
observado nos últimos anos. Os parasitos intestinais são mais 
frequentes nos países em desenvolvimento devido as 
condições favorecedoras representadas, sobretudo, pela 
deficiência de saneamento básico e pela carência de educação 
sanitária das populações. Em decorrência da falta de autonomia 
acerca dos hábitos de higiene e sistema imune não 
desenvolvido, crianças em período escolar e pré escolar 
possuem maior probabilidade de infecção por parasitoses 
intestinais. Sintomas recorrentes como diarreia, constipação e 
desnutrição podem prejudicar a qualidade de vida, 
desenvolvimento cognitivo e rendimento escolar das crianças 
em idade infantil. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo 
investigar a ocorrência de enteroparasitos em ambientes de 
duas creches do município de João Pessoa – Paraíba – Brasil. 
O estudo foi realizado durante o período de março a setembro 



ESTUDO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOS EM AMBIENTES DE 

CRECHES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PARAÍBA 

 

212 
 

do ano de 2019, nas creches Arthur Antônio Belarmino Ferreira 
e Nossa Senhora da Boa Esperança. A amostra foi constituída 
por alíquotas de areia colhidas nos parques das escolas, bem 
como por espécimes colhidos nos assentos e descargas dos 
vasos sanitários; das maçanetas e torneiras dos banheiros de 
ambas as instituições. O método empregado para as análises 
da areia foi a técnica de Rugai. Fez-se uso da técnica de 
Graham para identificar possíveis estruturas parasitárias nos 
elementos sanitários. Os resultados revelaram que em ambas 
as creches foram detectadas a presença de larvas de 
nematódeos nas areias dos parques. Entretanto, não foi 
observada nenhuma espécie de enteroparasitos nas amostras 
coletadas nos banheiros. Diante do exposto, é possível concluir 
que as areias dos parques podem ser fontes de infecção e 
disseminação de geo-helmintíases. Todavia, não foi possível 
identificar fontes de transmissão parasitárias nos banheiros, o 
que não significa que tais ambientes estejam isentos de 
bactérias, fungos e vírus. Acredita-se que esta pesquisa 
norteiará medidas de prevenção que sejam eficientes no 
sentido de quebrar os elos dos ciclos parasitários, 
especialmente na infância, período em que as parasitoses são 
mais deletérias.   
Palavras-chave: Parasitos Intestinais. Crianças. Qualidade de 

vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As enteroparasitoses são patologias causadas por 

helmintos e protozoários que desenvolvem ao menos uma fase 

do  seu ciclo biológico no hospedeiro, causando-lhes prejuízos 

fisiológicos (SAMPAIO, 2015).  

As infecções causadas por parasitos intestinais são de 

ampla distribuição mundial, principalmente em países 
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emergentes. Essas doenças se encontram entre as entidades 

mórbidas negligênciadas mais comuns, constituindo um 

problema de saúde pública (REUTER et al., 2015). Isso deve-

se, dentre outros fatores, ao fato de que a falta de pesquisas na 

área impede o desenvolvimento do assunto e exploração do 

mesmo, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil 

devido aos estudos serem realizados de maneira independente 

e a dificuldade de organizar grandes inquéritos epidemiológicos 

a respeito desse assunto (SAMPAIO, 2015).  

Fatores ligados diretamente às condições 

socioeconômicas, sanitárias e ambientais são decisivos para o 

aumento de infecções por parasitos intestinais. Também estão 

correlacionados à presença de indivíduos infectados, à 

contaminação fecal do meio, à existência de condições ideais 

para o desenvolvimento dos diferentes estágios infectantes e, 

especialmente, o contato do indivíduo com a fonte de 

contaminação, que pode ser de maneira direta ou por meio de 

veículos, como locais contaminados ou fômites (BUSATO, 

2015; COSTA et al., 2017; SILVA et al., 2016; VALADARES et 

al., 2014). 

De acordo com Damaceno (2016) e Fonseca (2018) , o 

Brasil possui altas taxas de prevalência de infecções causadas 

por parasitos intestinais, e é uma das principais causas de 

mortalidade de crianças abaixo de 5 anos no Nordeste. Esse 

fato pode estar relacionado à negligência nas investigações 

parasitológicas, à carência em desenvolvimento de políticas 

públicas efetivas de prevenção, além do fator clima e presença 

de vetores mecânicos.  

Espaços abertos como praças públicas, escolas e áreas 

de lazer das creches estão sucepitíveis à circulação de animais, 
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podendo estes contaminar os locais através da eliminação de 

ovos, larvas, cistos e oocistos de parasitos no solo, e, assim 

torná-los um mecanismo de transmissão de doenças como 

ascaridíase, toxoplasmose, cisticercose, estrongiloidíase e 

ancilostomíases (FONTES et al., 2017). Além disso, esses 

ambientes apresentam uma grande circulação de indivíduos 

diariamente, que, por estes estarem em contato constante com 

inúmeras superfícies e objetos que podem vir a serem 

carreadores de ovos e/ou larvas de helmintos, torna um fator 

facilitador para a transmissão de enteroparasitos (SCHOLTE et 

al., 2015).   

Os helmintos e protozoários eliminam seus ovos, cistos, 

ou larvas juntamente com as fezes humanas ou de animais. Os 

ovos e cistos são formas de resistência no ambiente externo, 

capazes de suportar as insalubridades do meio até o encontro 

com um novo hospedeiro susceptível. Estes elementos, por sua 

vez, contaminam o ambiente, podendo os ovos e os cistos 

serem carreados pela poeira, contaminar alimentos ou serem 

arrastados por correntes de água (PEDROSO, 1997; NEVES, 

2016).  

A contaminação de solos e água está intimamente 

relacionada com a ocorrência de enteroparasitismo. Por 

estarem em contato direto com o solo e água, terem o hábito de 

pôr a mão na boca e não possuírem sistema imunológico 

desenvolvido, o grupo mais acometido é o das crianças em 

idade infantil (MAIA, 2016; CAVAGNOLLI et al., 2015; 

BRAGAGNOLLO et al., 2018). 

Entre outros sintomas relacionados as infecções por 

enteroparasitos,  destacamos o aparecimento de diarreias, 

anemias e deficiências nutricionais, que podem evoluir e 
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influenciar na qualidade de vida, perdas econômicas e 

produtividade de uma comunidade. Em crianças, as 

enteroparasitoses podem ser agentes desencadeadores de  

prejuízos no seu desenvolvimento físico e cognitivo 

(VASCONCELOS et al., 2016; FONSECA et al., 2018). 

Banheiros de uso público são ambientes providos de 

grande circulação de pessoas ao dia, frequentados por usuários 

com os mais diferentes hábitos de higiene e provenientes das 

mais diversas localidades de uma cidade, onde seus elementos 

constituem uma importante fonte de contaminação. Portanto, 

configuram uma fonte potencial para a veiculação e 

transmissão de enteroparasitos causadores de agravos ao 

homem. Entretanto, a literatura referente ao estudo da 

contaminação de elementos sanitários públicos por estruturas 

parasitárias ainda é escassa, particularmente em creches 

(VALADARES et al., 2014). 

Em estudos realizados por Valadares e colaboradores 

(2014) em sanitários públicos da cidade de Palmas – Tocantis, 

foram analisados 80 elementos sanitários (assento sanitário, 

botão ou puxador da descarga, registro da torneira e maçaneta 

interna principal) em 11 banheiros públicos. Do total de 

elementos sanitários analisados, 48 (60%) mostraram-se 

contaminados por estruturas parasitárias, onde 22 (45,83%) 

dos elementos sanitários estavam contaminados por mais de 

uma espécie parasitária. Os parasitos de importância médica 

encontrados foram Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Hymenolepis nana, Enterobius vermicularis, Giardia intestinalis 

e Entamoeba histolytica/díspar. 

De acordo com estudos realizados por Araújo e 

colaboradores (2008), o solo de ambientes públicos, como 
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parques abertos e caixas de areias em creches, apresentam 

altos índices de contaminação por formas parasitárias. Por 

esses estarem susceptíveis a presença de animais, ou serem 

lavados com água contaminada.  

Os Centros de Referência em Educação Infantil (CREI) 

desempenham um papel importante na sociedade, tendo como 

objetivo cuidar, iniciar a criança no processo de sociabilização 

e auxiliar no desenvolvimento da sua linguagem.  

 Além do serviço assistencial e educacional, os CREIs 

possuem o calendário da saúde, nos quais recebem visitas dos 

agentes de saúde que atendem a comunidade, ou possibilitam 

eventos de educação continuada em saúde promovidos por 

projetos de extensão da UFPB, com o objetivo de garantir a 

saúde e qualidade de vida das crianças atendidas nos CREIs. 

Os CREIs Arthur Antônio Belarmino Ferreira e Nossa 

Senhora da Boa Esperança estão localizados respectivamente 

no bairro dos Bancários e Torre, estas instituições são 

vinculadas à prefeitura municipal de João Pessoa e atendem 

crianças entre 1 a 5 anos de idade. 

Considerando a resistência dos ovos e larvas de 

helmintos no meio e sua fácil dispersão no solo e ambientes 

coletivos, o presente trabalho teve  como objetivo investigar a 

ocorrência de enteroparasitos em ambiente de duas creches da 

cidade de João Pessoa – Paraíba – Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta é uma pesquisa descritiva, transversal, realizada no 

período de março a setembro do ano de 2019, nos CREIs 

(Centro de Referência em Educação Infantil) Arthur Antônio 
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Belarmino Ferreira e Nossa Senhora da Boa Esperança, ambas 

no município de João Pessoa - Paraíba. 

Para a realização da pesquisa, foram coletadas amostras 

do banheiro: vaso (assento e descarga), maçanetas e torneiras, 

utilizando o método da fita adesiva proposto por Graham (1941) 

e adaptado para superfícies. O preparo da lâmina ocorreu da 

seguinte forma: 

1. Montagem da lâmina de vidro- foram utilizados 6 cm 

de fita adesiva transparente colocada 

longitudinalmente sob cada lâmina, com as pontas 

dobradas, onde em uma das extremidades da 

lâmina foi inserida uma etiqueta. 

2. Idetificação de elemento- a etiqueta presente na 

lâmina apresentava um número referente ao 

banheiro pesquisado, uma letra maiúscula referente 

ao elemento sanitário e uma maíuscula para 

identificar a maçaneta, torneira, descarga e assento.  

3. Coleta- no ato da coleta, levantou-se a fita da lâmina 

por uma de suas bordas, sem retirá-la por completo, 

posicionando firmemente e repetidas vezes sob a 

superfície. Após retirar a fita da superfície, fixava-a 

novamente à lâmina de vidro já identificada 

(CARVALHO, 2000). 

O método de Graham é utilizado para à pesquisa e 

identificação de cistos e ovos de parasitos em ambientes e 

utensílios (CARNEIRO, 2000).  

Após a coleta (FIGURA 1), as lâminas foram 

devidamente embaladas e levadas para o Laboratório de 

Parasitologia do DCF-UFPB (LAPACLIN) para serem 

analisadas.  
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Figura 1. Coleta feita nos vasos e descarga. (A) CREI- Arthur. 

(B) CREI- Boa Esperança. 

 
Fonte: Pesquisa, 2019. 

Também foram analisadas amostras da areia presentes 

na área de lazer de cada CREI. Preparados e analisadas  de 

acordo com o método proposto por Rugai e adaptado para 

análise de areia. O preparo da lâmina ocorreu da seguinte 

forma: 

1. Coleta- O local foi dividido em 4 quadrantes. Com o 

auxilio de uma colher de pedreiro, balança de 

precisão e coletores identificados de 1 à 4, foram 

coletados 70g de areia da superfície. Após isso, com 

o auxilio de uma régua de alumínio e a colher de 

pedreiro, foi retirado 70g de areia de 10 cm de 

profundidade. Esse processo foi repetido em cada 

quadrante da área (MARTINS, 2016). 

2. Preparo da amostra-  Verteu-se a areia coletada em 

gazes dobradas em 8 vezes, amarradas com o 

A B 
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auxilio de um barbante e mergulhadas em água a 

45°C presente em um cálice de sedimentação 

(FIGURA 2). Após uma hora retirou-se a gaze e o 

material sedimentado foi deixado em repouso por 

mais uma hora. Em seguida, retirou-se 7 mL do 

material para ser centrifugado (500 rpm) durante um 

minuto. Logo após a centrifugação, o sobrenadante 

foi decantado e adiciononado o lugol ao sedimento 

(Carvalho et al., 2005).  

 

Figura 2. Amostras sendo preparadas pelo método de Rugai.  

 
Fonte: Pesquisa, 2019. 

Terminado a preparação das amostras, foi colocado uma 

gota do preparado em lâmina, coberto por uma lamínula e 

levado ao microscópio óptico para análise. 

O método de Rugai é um método eficaz para pesquisar 

larvas de nematóides, pois utiliza o termotropismos e 

hidrotropismo das larvas para atrair essas estruturas para o 
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fundo do cálice, e assim, facilitar a pesquisa (Carvalho et al., 

2005). 

 Após análise das amostras, os resultados foram 

colocados em tabelas e analisados pelo Excel® 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante o período de março a setembro de 2019 foram 

coletadas 4 amostras (maçaneta, assento, descarga e torneira)  

do banheiro utilizado pelas crianças de cada local estudado. 

Todas as amostras que foram analisadas, apresentaram 

resultados negativos (TABELA 1). 

 

Tabela 1. Resultado das análises do banheiro das creches 
AMOSTRA CREI- ARTHUR CREI- BOA ESPERANÇA 

MAÇANETA Ausentes Ausentes 

TORNEIRA Ausentes Ausentes 

ACENTO  Ausentes Ausentes 

DESCARGA Ausentes Ausentes 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Em suma, a ausência de estruturas enteroparasitárias 

nos elementos sujeitos à análise pode remeter, sobretudo, a 

fatores como higiene dos banheiros previamente à coleta. 

Corroborando com estudos realizados por Silva (2018), 

também em creches da cidade João Pessoa (PB). A pesquisa 
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demonstrou que em 52 amostras de elementos sanitários 

analisadas nas instituições, não obteve nenhum resultado 

positivo para presença de enteroparasitos. 

Todavia, banheiros e utensílios contaminados de uma 

creche ainda podem ser um dos principais meios de 

contaminação por parasitos intestinais nas crianças que as 

frequentam, tendo em vista que as enteroparasitoses são 

transmitidas principalmente pela ingesta de ovos, cistos, ou 

larvas de parasitos através das mãos sujas levadas à boca 

(SILVA et al., 2019).  

 Desse modo, faz-se necessário pesquisar presença de 

formas parasitárias em ambientes coletivos, como as creches, 

para que se possa constatar problemas sanitários e sociais de 

uma população e assim auxiliar na elaboração e aplicação de 

estratégias intervencionistas nos locais estudados (BARBOSA 

et al., 2017). 

 No que se refere às análises feitas na areia das áreas de 

lazer das creches, 62,5% das amostras da superfície 

apresentaram larvas de nematódeos (FIGURA 3). Já as 

amostras obtidas a 10 cm de profundidade do solo, 87,5% 

apresentaram-se positivas (TABELA 2). Esses dados 

corroboram com o estudo feito por Martins (2016), realizado no 

município de Patos-PB, em que foram coletados e analisados o 

solo dos parques infantis de creches do município. Nesse 

estudo, 69,4% das amostras analisadas apresentaram 

estruturas parasitárias que podem infectar o homem ou 

animais. Outra pesquisa realizada por Fontes (2017), também 

no solo de parques de creches, houve posotividade em 75% 

das amostras analisadas. 
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Pesquisas  executadas nas caixas de areia das creches 

da cidade Uberlândia- Minas Gerais, mostraram que das 

amostras de areias que obtiveram resultados positivos, 61% 

eram larvas e 50% eram ovos de helmintos. Os altos índices de 

contaminação das caixas de areia podem estar associados a 

origem do solo e a freqüência de troca destes em cada 

instituição. Pois, os estabelecimentos que comercializam, 

armazenam e distribuem a areia podem não controlar a 

sanidade de forma efetiva adequadamente (ARAÚJO et al., 

2008). 

Em 2005 o Ministério da Saúde iniciou o Plano Nacional 

de Monitoramento e Controle de Infecções Parasitárias 

compreendendo a incidência de enteroparasitoses como um 

problema de saúde pública. Neste plano, foram delineadas 

estratégias de controle de infecções por meio de informações 

sobre prevalência e morbidade, conhecimento dos agentes 

etiológicos, além de regular, coordenar e avaliar ações de 

prevenção e controle, identificando os fatores de risco, tais 

como o movimento de animais em locais de recreação infantil. 

Entretanto, a frequência de larvas de helmintos observada 

nesse ambiente sugere que essas medidas provavelmente não 

são seguidas de maneira efetiva (FONTES, et al., 2017). 

As geohelmintíases são ocasionadas por parasitas, em 

que parte do seu desenvolvimento  acontece no solo. Crianças 

em idade escolar apresentam uma maior probabilidade de 

serem infectadas, por estarem em contato constante com solo 

contaminado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).  
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Figura 3. Larvas de Nematódeos identificadas nas amostras de 

areia dos CREIs. 

 
Fonte: Pesquisa, 2019. 

 

 

Tabela 2.  Resultado das análises feitas nas amostras de areia 

da área de lazer dos CREIs. 

Amostra   SUPERFÍCIE 10 CM DE 

PROFUNDIDADE 

 

CREI- Arthur 

   

1  Larvas de 

Nematoide 

Larvas de 

Nematoide 

2  Larvas de 

Nematoide 

Larvas de 

Nematoide 

3  Larvas de 

Nematoide 

Larvas de 

Nematoide 
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4  Larvas de 

Nematoide 

Larvas de 

Nematoide 

 

CREI- Boa 

Esperança 

   

1  Ausentes Larvas de 

Nematoide 

2  Larvas de 

Nematoide 

Larvas de 

Nematoide 

3  Ausentes Ausentes 

4  Ausentes Larvas de 

Nematoide 

TOTAL 

POSITIVO 

 5 7 

%  62,5 87,5 
                                           Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

A Organização Mundial da Saúde (2016) estima que 24% 

da população mundial que adquiriram alguma parasitose, foram 

infectadas através de geo-helmintos presentes no solo. 

Acredita-se que, em áreas contaminadas, residem cerca de 267 

milhões crianças em idade pré-escolar e 568 milhões em idade 

escolar. Isso mostra a  necessidade de maiores ações de 

prevenção e tratamento. 

As infecções causadas por geohelmintoses em crianças 

podem causar impactos negativos para elas, como redução da 

aptidão física e mental, refletindo em um baixo rendimento 

escolar (MACHADO, 2017).  
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Dessa forma, o conhecimento do solo das áreas de 

recreação das crianças é de extrema importância, pois a partir 

dele pode-se formular estratégias de controle das geo-

helmintiases, como medidas de educação em saúde, a fim de 

evitar a contaminação da população infantil (LIMA et al., 2017). 

Sabe-se que as crianças com idade de até 5 anos são 

mais sucetíveis à doenças causadas por enteroparasitos, por 

ainda não ter autonomia no que diz respeito à higiene pessoal 

e brincarem habitualmente no solo, além do seu sistema 

imunológico ainda se encontrar em desenvolvimento. 

 O gráfico (FIGURA 4) demonstra um comparativo entre 

as duas creches estudadas, no tocante à presença de parasitos 

na areia da área de lazer, mostrando uma presença maior de 

resultados positivos nas amostras da superfície e de 10 cm de 

profundidade do solo no CREI Arthur, comparado às do CREI 

Boa Esperança.  

O maior número de amostras positivas foram advindas 

do CREI-Arthur, tendo 100% (superficie e em profundidade) 

positivas. Das amostras coletadas no CREI- Boa Esperança, 

25% de superficie e 75% das provenientes de 10 cm de 

profundidade estavam positivas. 

 Os altos índices de contaminação da areia, apresentados 

no presente estudo, podem estar relacionados ao manejo 

inadequado do solo, ou a presença de animais durante os 

períodos em que as instituíções ficam sem funcionar, como fins 

de semana. 
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Figura 4. Comparativo entre os CREIs da presença de 

parasitos na areia da área de lazer  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

  

CONCLUSÕES  

 

Através do método de diagnóstico proposto por Graham, 

não foi constatada a presença de estruturas parasitárias nos 

banheiros analisados, porém a contaminação destes elementos 

sanitários por parasitos ou outros organismos causadores de 

agravos não está descartada. Toda via, foi possível constatar 

uma satisfatória higienização do banheiros.  

De acordo com este estudo, foi possível detectar a 

presença de larvas de nematoides na área de lazer dos Centros 

de Referência em Educação Infantil (CREI). Estes resultados 
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mostram que os referidos locais podem ser fontes de 

contaminação para as crianças que frequentam a creche. 

Portanto, o conhecimento acerca dos locais aos quais as 

crianças frequentam é de fundamental importância para que se 

possa trabalhar desenvolvendo medidas de prevenção das 

enteroparasitoses, evitando assim a contaminação por 

enteroparasitos em crianças e garantindo maior qualidade de 

vida para elas. 

Espera-se que este trabalho auxilie no desenvolvimento de 

outros trabalhos relacionados à pesquisa de enteroparasitos em 

ambientes públicos e na promoção da educação continuada em 

saúde nos CREIs acerca das parasitoses. Para que se possa 

ensinar as medidas de prevenção das doenças intestinais tanto 

para as crianças, como para seus pais e familiares, e, assim, 

quebrar os elos dos ciclos parasitários, especialmente na 

infância, período em que as parasitoses são mais deletérias. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi identificar a importância 
do Metodo Canguru aplicado aos recém nascidos pré termo e 
seus benefícios por meio de uma revisão integrativa. Trata-se 
de uma revisão integrativa da literatura, onde as buscas foi 
realizada nas bases de dados Web of Science, LILACS, SciELO 
e CINAHL. Os critérios de inclusão da amostra foram: artigos 
completos com disponibilidade eletrônica e acesso gratuito nas 
bases de dados, nos idiomas de português, inglês e espanhol e 
que abordasse a importância do método canguru. A pesquisa 
permitiu a localização de 237 artigos ao todo, aplicado os 
critérios de inclusão, restaram 53, dos quais utilizou-se 12 por 
contemplarem de modo mais especifico a temática. Após 
análise dos artigos selecionados foi possível identificar que 
todos os textos trouxeram conceitos e informações sobre a 
implantação do Método Canguru e os resultados encontrados 
em sua maioria foram positivos e a eficácia do método e seus 
benéficos foram confirmadas. Com isso, conclui-se que o 
metodo é de extrema importância para os RN pré termos e suas 
famílias, além de salienta a necessidade de mais pesquisas 
sobre ele que avaliem os benefícios para RN, familiares, equipe 
profissional e o benefício financeiro do método, para atender o 
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maior numero de RN que necessitam e potencializar os 
resultados já encontrados. 
Palavras-chave: Metodo canguru. Humanização da 
assistência. Recém-nascido de baixo peso. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Método Canguru surgiu na cidade de Bogotá, 

Colômbia, no ano de 1979 por Rey e Martinez no Instituto 

Materno Infantil de Bogotá, e o principal objetivo dos autores 

era solucionar com uma intervenção para reduzir o elevado 

número de mortalidade entre os recém-nascidos prematuros, 

com pouco recursos os profissionais precisavam juntar dois ou 

três bebês em uma mesma incubadora, o que acarretava 

consequente alta taxa de mortalidade por infecções cruzadas 

(PINHEIRO, 2019).  

Assim, para poder diminuir esse risco de infecção e de 

mortalidade, as mães e as famílias passaram a ser mais 

atuantes e a substituir a tecnologia que faltava para dar conta 

da alta demanda. O método passou a suprir a falta dos 

equipamentos e, simultaneamente, reduzia a mortalidade 

neonatal e o tempo de permanência do bebê e da mãe na 

maternidade (TABACZINSKI, 2018).  

Desta forma, o nome do método foi estabelecido em 

referência às espécies dos marsupiais, cujos cangurus fêmeas 

possuem uma bolsa onde seus filhotes prematuras completam 

o tempo de gestação nessa bolsa, onde são aquecidos e 

alimentados até se fortalecerem e amadurecerem. A proposta 

do método Mãe Canguru é que, as mães de bebês prematuros 

irão carregar os seus filhos, até estabelecerem uma situação 

estável (PINHEIRO, 2019). 
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Deste modo, no Brasil, o método chegou nos anos 90 e 

foi implantado em vários hospitais em todo o pais, teve uma 

abrangência nacional e reconhecimento internacional no 

decorrer dos anos. O Ministério da Saúde normatizou esse 

método, como uma nova forma de assistência neonatal para os 

bebes pré-termos, com o compromisso e as melhores práticas 

clínicas e evidências científicas além da integralidade na 

abordagem do recém-nascido e de suas famílias 

(TABACZINSKI, 2018).  

Nesse sentido, as intervenções com bebês prematuros 

exigem dos profissionais da área da saúde atenção e pesquisas 

constantes, para oferecer o melhor tratamento e intervenções. 

O Ministério da Saúde define como pré-termo toda criança 

nascida antes de completar 37 semanas (<259 dias), em graus 

de prematuridade, como: limítrofes entre 35 e 36 semanas, 

prematuros moderados com idade gestacional entre 31 e 34 

semanas e prematuros extremos com idade gestacional menor 

ou igual a 30 semanas (TEIXEIRA, 2019). 

Destarte, aproximadamente 1 em cada 10 bebês nasce 

pré-termo e, mundialmente, a prematuridade é considerada a 

principal causa de óbitos em crianças menores de 5 anos 

(TEIXEIRA, 2019). 

Desse modo, a fim de minimizar os danos causados aos 

bebês decorrentes do nascimento prematuro, o Método 

Canguru surgiu como uma série de ações simples e 

econômicas para auxiliar no desenvolvimento e na qualidade de 

vida das crianças pré-termo. Conforme a portaria GM/MS 1.683 

de julho de 2007, esse plano de assistência foi desenvolvido em 

três etapas com princípios de atenção mais humanizadas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  



IMPORTÂNCIA DO MÉTODO CANGURU E OS BENEFÍCIOS DA SUA 

ATUALIZAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

234 
 

Desta maneira, para que o Método Canguru (MC) seja 

eficaz, são necessários que sejam cumpridas as três etapas da 

aplicação, a primeira etapa referente ao período de internação 

na UTI neonatal após o nascimento, é o período que requer 

maiores cuidados, a família recebe informações e é preparada 

para apoiar a equipe multiprofissional especializada, no 

desenvolvimento parcialmente do método (PADILHA, 2016). 

 Na segunda etapa é o período em que o RN 

clinicamente estável e com ganho de peso diário, desde que 

esteja com o peso superior a 1.250g, ele continua com a mãe 

na enfermaria Canguru de estabilização. E a terceira etapa que 

é a fase de assistência ambulatorial para acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento do RN pós-alta hospitalar, e a 

interação família/bebê. É recomendado pelo MS que o RN 

continue sendo acompanhado em ambulatório e na atenção 

basica para orientações e acompanhamento do seu 

desenvolvimento ( PADILHA, 2016). 

É um tipo de assistência neonatal e intervenção de baixo 

custo acessível, voltada para o cuidado mais humanizado do 

recém-nascido prematuro, que possibilita o contato pele a pele 

do bebê com o cuidador que pode ser mãe ou familiar, 

estimulando, assim, a participação da mãe no cuidado ao 

neonato prematuro que é essencial (COOIJIMANS, 2017; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; MOORE, 2016). 

Com as inúmeras e importantes ações implantadas, 

objetiva-se diminuir a morbimortalidade no período neonatal, 

esta redução está associada, à estabilidade dos parâmetros 

fisiológicos do recém nascido, ao maior ganho ponderal, ao 

menor tempo de internação e à amamentação exclusiva, 

provendo um cuidado individualizado e humanizado 
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(COOIJIMANS, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; 

MOORE, 2016). 

Além de trazer inúmeras outras vantagens dentre as 

quais promoção do vínculo afetivo entre mãe e bebê, redução 

do estresse, dor, choro, estabiliza o batimento cardíaco, a 

oxigenação e temperatura, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento desse prematuro. Além de, reduzir os custos 

hospitalares, contribui para redução do risco de infecção 

hospitalar e otimização dos leitos de UTI neonatal (BILOTTI, 

2016; SHARMA, 2016). 

Logo, recém nascidos são dependentes de cuidados 

profissionais e familiares, necessitando de adaptações em suas 

vidas cotidianas, portanto, a enfermagem tem papel 

fundamental no decorrer da realização do método canguru, pois 

está em contato continuo com o RN e seus familiares,  onde é 

apresentada esclarecimentos, mudanças das concepções, 

duvidas e práticas de cuidados a esse neonato, assim a mãe e 

os familiares saberá como agir em relação ao método garantido 

a recuperação do RN (LOPES, 2019).    

Assim, o objetivo desse estudo foi identificar realizar a 

importância do Metodo Canguru aplicado aos recém nascidos 

pré termo e seus benefícios por meio de uma revisão 

integrativa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada em cinco 

etapas, a saber: elaboração da questão norteadora, busca na 

literatura, seleção dos artigos e avaliação dos estudos, analise 

dos dados e apresentação. A vantagem deste estudo é 



IMPORTÂNCIA DO MÉTODO CANGURU E OS BENEFÍCIOS DA SUA 

ATUALIZAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

236 
 

observar vários fenômenos por meio de pesquisa em materiais 

já publicados, encontrados em outros artigos e relacionar os 

artigos científicos com os resultados (PETERS, 2015).  

Assim, para realizar a busca mediante da questão 

norteadora que foi: Qual a importância do Método Canguru na 

assistência ao RN pré-termo?  

A pesquisa ocorreu nas seguintes bases de dados: WEB 

OF SCIENCE, LILACS (Literatura Latino- Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online) e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature). Os descritores adotados indexados no 

MESH (Medical Subject Headings) foram: Metodo canguru 

(Kangaroo-Mother Care Method), Humanização da Assistência 

(Humanization of Assistance), Recém-Nascido de Baixo Peso 

(Infant, Low Birth Weight). 

 Deste modo, no que se refere ao recorte temporal, foram 

captadas todas as publicações disponíveis de 2015 até o mês 

de setembro de 2019, a fim de obter a melhor credibilidade aos 

resultados do estudo, com utilização de referências atualizadas. 

Após a busca, encontrou-se 237 estudos, a partir dos 

cruzamentos a seguir: WEB OF SCIENCE= 16, LILACS= 131, 

SCIELO= 42 e CINAHL=48.  

Como critérios de inclusão, adotou-se: artigos completos 

com disponibilidade eletrônica e acesso gratuito nas bases de 

dados, nos idiomas de português, inglês e espanhol e que 

abordasse a importância do método canguru. Excluíram-se as 

cartas ao editor, editoriais, teses, dissertações, livros, capítulos 

de livros e estudos que não abordem a temática relevante para 

o alcance da pesquisa.  
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A extração de dados dos artigos incluídos na revisão 

integrativa foi baseada na coleta de dados dos artigos 

avaliados, o qual atendeu aos objetivos da revisão (BARBOSA, 

2019). Ao ser iniciada a pesquisa, o processo de seleção e 

inclusão dos estudos ocorreu em duas etapas.  

Na primeira etapa, foram selecionados 53 artigos para 

realizar à leitura dos títulos e resumos dos artigos encontrados 

nas diferentes bases de dados, depois da verificação dos 

critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Desta maneira, 

foram selecionados e excluídos os artigos conforme esquema 

abaixo: 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção do estudo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2019 
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Finalizando a trajetória metodológica, as publicações 

foram analisadas exaustivamente, interpretadas e sintetizadas 

em um quadro sinóptico, com a descrição das características 

do título, ano, objetivos, principais resultados, conclusões ou 

recomendações finais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal 

que o Ministério da Saúde lançou por meio da Portaria nº 693, 

de 05 de julho de 2000, a Norma de Atenção Humanizada ao 

recém-nascido de Baixo Peso (Método Canguru), e atualizada 

pela Portaria GM/MS no 1.683, de 12 de julho de 2007 (BRASIL; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

Após análise dos artigos selecionados foi possível 

identificar que todos os textos trouxeram conceitos e 

informações sobre a implantação do Método Canguru. 

Os dados das 12 publicações inclusas nesse trabalho, 

observou-se que os estudos foram escritos nos últimos 4 anos, 

2016 com 8%, 50% delas foram escritas no ano de 2017, 2018 

com 17% e 2019 com 25%, o que reflete a contemporaneidade 

do tema trabalhado e a necessidade emergente que esse 

assunto seja discutido de forma mais abrangente no cenário 

nacional e mundial. No que tange ao idioma de publicação,  

foram 05 em inglês, 01 em espanhol e 06 em português.     

Não houve diversidade em relação ao local de origem 

dos estudos. Destaca-se que mais de 90% eram estudos 

brasileiros, onde houve uma diversidade nas régios do pais 

mais se destacando a região Nordeste e Sudeste, além de ter 

um estudo do Equador.   
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Para melhor identificação das publicações que compõem 

esta revisão, construiu-se (Tabela 1) com a síntese  

informações pertinentes como identificação; título; ano da 

publicação; classificação quanto ao tipo de estudo; objetivo 

original da publicação. 

 

Tabela 1. Cacterização dos artigos que abordaram os benefícios do 

método canguru.   

id Titulo  Ano Tipos de 
estudo 

Objetivo 

A Aplicabilidade 
das ações 
preconizadas 
pelo método 
canguru. 

2017 Descritivo Identificar a 
prevalência das 
ações 
preconizadas 
pelo MC na 
prática de 
cuidados ao 
recém-nascido 
pré-termo e/ou 
baixo peso, pela 
equipe de 
enfermagem de 
uma unidade de 
terapia intensiva 
neonatal que é 
referência 
estadual para o 
MC. 

B Kangaroo 
position: 
Immediate 
effects on the 
physiological 

2017 Ensaio 
Clinico 

Analisar os 
efeitos 
fisiológicos da 
posição canguru 
em recém-
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variables of 
preterm and 
low birth 
weight 
newborns 

nascidos 
criticamente 
enfermos. 

C Método mãe 
canguru para 
recém-
nascidos de 
baixo peso: 
revisão da 
literatura 

2016 Revisão 
sistemática 
de 
literatura  

Busca revisar os 
artigos que 
descrevam a 
aplicação do 
MMC como 
método de 
cuidado para os 
RNPB, 
identificando os 
benefícios no 
processo de 
ganho de peso, 
no 
desenvolvimento 
e benefícios 
adicionais. 

D The presence 
of the father in 
the kangaroo 
method 

2019 Teórico 
reflexivo  

Refletir sobre a 
experiência do 
pai no cuidado 
ao filho 
prematuro nas 
etapas do 
Método 
Canguru, com 
base na 
Fenomenologia 
da Percepção e 
na 
Fenomenologia 
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do 
Comportamento 
proposta por 
Merleau-Ponty e 
pela literatura 
relevante. 

E Benefits of the 
Kangaroo 
Method: An 
Integrative 
Literature 
Review 

2019 Revisão 
integrativa  

Identificar 
pesquisas 
existentes na 
literatura que 
abordem os 
benefícios do 
método canguru. 

F Análisis del 
método madre 
canguro en 
recién nacidos 
prematuros 
menores de 
36 semanas y 
menores de 
2500 gramos 
hospitalizados 
en la unidad 
de cuidados 
intensivos 
neonatales del 
hospital 
gineco 
obstétrico de 
nueva aurora 
“luz elena 
arismendi” y 
“hospital 

2018 Desenho 
observacio
nal 

Analizar los 
beneficios del 
método madre 
canguro en 
prematuros y 
menores de 
2500 gramos 
hospitalizados 
en Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatales del 
Hospital Gineco 
Obstétrico 
Nueva Aurora 
“Luz Elena 
Arismendi” y el 
Hospital Matilde 
Hidalgo de 
Procel en 2018 
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matilde 
hidalgo de 
procel” en el 
año 2018. 

G Relação da 
duração da 
posição 
canguru e 
interação 
mãe-filho pré-
termo na alta 
hospitalar 

2017 Desenho 
observacio
nal 

Analisar a 
influência da 
duração da 
Posição Canguru 
nas interações 
iniciais da díade 
mãe-filho pré-
termo. 

H Posição 
canguru em 
recém-
nascidos pré-
termo de 
muito baixo 
peso: estudo 
descritivo 

2017 Descritivo Descrever o 
número de 
períodos em que 
RNPT, com peso 
abaixo de 1500g, 
estiveram em 
posição canguru 
ao longo da 
internação e 
buscar relações 
entre variáveis 
maternas e 
neonatais com a 
realização da 
posição 
Canguru. 

I The value 
attributed by 
nursing 
professionals 
to the care 
proposed by 

2017 Descritivo Compreender o 
valor atribuído 
pelos 
profissionais de 
Enfermagem aos 
cuidados 
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the canguru 
method 

humanizados 
propostos pelo 
Método 
Canguru. 

J Humanization 
of care to 
newborns in 
the kangaroo 
method: 
experience 
report 

2017 Descritivo Relatar a 
vivência de uma 
assistência 
humanizada, por 
meio de práticas 
educativas no 
Método 
Canguru, em 
uma 
maternidade-
escola. 

K Perception of 
mothers on 
the 
applicability of 
the kangaroo 
method 

2018 Descritivo Averiguar a 
percepção das 
mães usuárias 
do Método 
Canguru sobre a 
sua 
aplicabilidade 
em uma Unidade 
Neonatal. 

L Fortalecimento 
do vínculo 
entre a família 
e o neonato 
prematuro 

2019 Descritivo Identificar quais 
são as 
intervenções de 
Enfermagem 
realizadas em 
uma Unidade de 
Terapia Intensiva 
Neonatal que 
promovem o 
fortalecimento do 
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vínculo entre a 
família e o 
recém-nascido 
prematuro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 2019 

 

O Brasil ao adotar o método optou por utilizar apenas o 

termo Método Canguru por considerar essa uma experiência na 

qual os outros familiares podem ter participação ativa também, 

além de ser o primeiro país a tornar o método uma política 

pública e padronizar seus procedimentos (BRASIL, 2017).  

Embora esta seja uma política pública implantada no 

país, o presente estudo encontrou poucos trabalhos sobre a 

temática analizada. Salienta-se assim a necessidade de mais 

pesquisas sobre o método canguru que avaliem os benefícios 

para RN, familiares, equipe profissional e o benefício financeiro 

do método. 

Dentre os estudos analisados, os resultados 

encontrados nas pesquisas, em sua maioria foram positivos, a 

eficácia do método canguru foi confirmada e analisaram essa 

eficácia no que se refere aos diferentes tipos de benefícios.  

Dentre os autores que publicaram sobre a temática em 

estudo, destacam-se os artigos relacionados à redução da dor 

e estresse do recém-nascido de baixo peso submetido a 

procedimentos dolorosos, diminuição do tempo de 

internamento, diminuição dos custos de recursos humanos e de 

materiais, aumento da prevalência ao aleitamento exclusivo, 

aumento da atividade motora, regulação dos parâmetros 

fisiológicos (LOTTO, 2018; PINHEIRO, 2019; SOUSA, 2017). 

Foram encontrados também benefícios onde a família e 

os profissionais de saúde reconhecem que o método traz 



IMPORTÂNCIA DO MÉTODO CANGURU E OS BENEFÍCIOS DA SUA 

ATUALIZAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

245 
 

benefícios para o RN, aumento do vinculo com a mae, 

participação efetiva do pai e dos familiares no processo, dando 

ajuda e apoio, melhorando o desenvolvimento físico, afetivo e 

intelectual (BILOTTI, 2016).  

O método canguru tem um importante papel na redução 

da morbimortalidade, traz benefícios no desenvolvimento 

psicoafetivo e neurossensorial e no aleitamento materno. Além 

de mostrar a influência na fisiologia do RN, como está sendo a 

vivência da família que está inserida neste método e como 

ainda existem poucas publicações englobando os profissionais 

que estão envolvidos no MC e seu processo de implantação 

(CARVALHO, 2018; SANTOS, 2016).  

Existe profissionais que são resistentes a mudança de 

rotina e alguns que são despreparados, não tendo confiança na 

utilização do método. Porém existem profissionais que abraçam 

a causa, fazendo de tudo pra que este método seja o mais 

eficiente possível e que faça diferença na vida desses recéns 

nascidos e suas famílias (ZIRPOLI, 2019).  

Para implantar o Método Mãe Canguru é necessário que 

se forme uma equipe multiprofissional contendo médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, nutricionista, que seja extremamente 

capacitados, e que tenha conhcecimentos específicos em 

neonatologia,  pois os RNs necessitam de cuidados 

especializados. Esses profissionais devem sempre procurar se 

atualizarem sobre essa temática, logo profissionais que 

proporcione um cuidado especializado se faz fundamental para 

a manuntençao da vida do recem nascido (BRASIL, 2017). 

Diante da internação de um filho para grande parte dos 

pais isso causa um grande impacto negativo e que pode ser 
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minimizado por um acolhimento bem sucedido da equipe e 

construção de uma relação com essa família vai proporcionar 

uma segurança e desencadeara a postura dos pais no decorrer 

do internamento, além de construir uma relação de segurança 

que proporciona a realização dos cuidados por esses pais que 

muitas vezes sentem medo de realizar atividades básicas dos 

cuidados (CARVALHO, 2018; JESUS, 2015).  

O processo de acolhimento é uma das diretrizes da 

Politica Nacional de Humanizacao, receber esse família e o 

neonato de forma humanizada faz toda a diferença, o que torna 

um cuidado primordial nesse processo e cria a vinculação 

RN/família e relação família/equipe. Logo, a formação de 

vinculo entre os elos do processo é reconhecida como um dos 

maiores benefícios alcançados pelo método canguru. 

Estudos afirmam que para favorecer a formação de 

vinculo afetivo e conforto ao RN a posição canguro é o ideal, 

pois a partir do contato pele a pele que se estabelece esse 

vinculo, que minimiza os efeitos estimulantes recebidos durante 

o internamento buscando o melhor desenvolvimento infantil, e 

o método canguru favorece o processo do aleitamento materno. 

Os benefícios do MC na amamentação apontou que o 

método melhora a da incidência e duração da amamentação, 

auxilia positivamente no processo de sucção em recém-

nascidos prematuros e atua como um facilitador do aleitamento 

materno exclusivo, nesse sentido acrescenta-se o potencial do 

aleitamento materno exclusivo uma vez que o aleitamento 

prioriza a vida, reduz a incidência de infecções e promove a 

proteção necessária para o crescimento e desenvolvimento dos 

recém-nascidos. Nesse cenário, destaca-se a importância da 

atitude proativa dos profissionais de saúde, de informar as 
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mães sobre os benefícios da adoção do MC para que assim 

elas possam decidir qual o cuidado é melhor para si e para seu 

bebê (FARIAS, 2017; STELMAK, 2017). 

Foram encontradas algumas dificuldades como a falta de 

estrutura adequada para a implementação do método, pois a 

necessidade da sensibilização dos gestores e a alocação de 

recursos para a melhoria da infraestrutura dos serviços, que 

refletira diretamente na humanização do cuidado e conforto da 

mãe e RN, criando uma ambiente favorável para um melhor 

atendimento.  Além da falta de interação com a atenção básica 

que faz parte da terceira fase do processo, onde muitas vezes 

os profissionais tem um conhecimento limitado sobre o assunto 

e não se sentem seguros e aptos para tal função, existe uma 

falha de comunicação entre o hospital, o ambulatório e unidade 

básica prejudicando a continuidade do método (BILOTTI, 2016; 

FERRO, 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

As pesquisas analisadas comprovaram os benefícios 

que o método canguru traz para o bebê, a mãe e os familiares. 

O estudo permitiu delineamento das características do método 

canguru e de como ele é de extrema importância para os RN 

pré termos e suas famílias. Pois traz muitos benefícios que 

foram descritos.   

Destaca-se a necessidade de novos estudos que 

avaliem outros benefícios do método canguru como padrão de 

cuidados a fim de expandir essa tecnologia em saúde que vai 

além das necessidades fisiológicas. Que tenham mais 

publicações descrevendo como é o processo de implantação do 
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método canguru no Brasil e no mundo, relatando suas 

dificuldades, facilidades, visão dos profissionais e da família 

que passa pelo processo.  

Os benéficos tentem a favorecer e a ampliar a 

implantação desse método levando ele para atender o maior 

numero de RN que necessitam e potencializar os seus 

resultados, visto a sua importância na recuperação mais rápida 

e eficiente dos prematuros, além de dar uma sensação de 

segurança e autonomia paras as mães.  
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RESUMO: As malformações congênitas são distúrbios na 
forma, estrutura e/ou função de órgãos, células ou 
componentes celulares de origem embrionária, presentes no 
nascimento e que podem surgir em qualquer fase do 
desenvolvimento fetal. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, no Brasil as malformações congênitas são a segunda 
maior causa de mortalidade infantil, sendo essas 
diagnosticadas no período gestacional ou na fase neonatal. 
Objetivou-se com esse estudo verificar a prevalência de 
crianças nascidas vivas portadoras de malformações 
congênitas no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, além de identificar os tipos de 
malformações congênitas nas crianças incluídas na amostra. O 
estudo foi do tipo documental e descritivo com abordagem 
quantitativa. Foi encontrada uma prevalência de malformações 
congênitas em 3,16% dos casos ou 1 a cada 32 nascidos vivos. 
As malformações congênitas identificadas foram “alteração 
cardíaca”, “obstrução do intestino delgado” e “assimetria facial”, 
cada uma com um caso. Confirmou-se o maior risco de 
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malformações em prematuros (média de 36,6 semanas) e entre 
os recém-nascidos do sexo masculino (100%). Os casos 
ocorreram com mais frequência em mães adultas (22 a 40 anos) 
e em uma união conjugal estável. O estudo das malformações 
congênitas permitiu o conhecimento do quadro epidemiológico, 
possibilitando reflexões acerca de ações de saúde na área 
materno-infantil além de fornecer subsídios para políticas 
públicas de prevenção e controle. 
Palavras-chave: Malformações congênitas. Recém-nascido. 
Anomalias congênitas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As anomalias congênitas ou malformações são 

distúrbios na forma, estrutura e/ou função de órgãos, células ou 

componentes celulares de origem embrionária, presentes no 

nascimento e podendo surgir em qualquer fase do 

desenvolvimento fetal. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), no Brasil as malformações congênitas são a 

segunda maior causa de mortalidade infantil, sendo essas 

diagnosticadas no período gestacional ou na fase neonatal 

(DUARTE, 2009). 

Cerca de 2% a 5% dos recém-nascidos, no Brasil e no 

mundo, apresentam algum tipo de anomalia congênita. 

Aproximadamente 20% das gestações com fetos malformados 

terminam em abortamento espontâneo e os 80% restantes 

nascerão mortos ou vivos, resultando estes últimos em 3% a 

5% de recém-nascidos com anomalias congênitas (NIKKILA et 

al., 2006; RANKIN et al., 2005;). 

No relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

- UNICEF (2006) sobre Mortalidade Infantil é retratado que 

atualmente no Brasil a maior parte dos óbitos se concentra no 
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primeiro mês de vida, o que evidencia a importância dos fatores 

ligados à gestação, ao parto e ao pós-parto. A alta proporção 

de óbitos neonatais está relacionada à evolução das causas de 

mortalidade de crianças no Brasil. Nas últimas décadas, à 

medida que diminuiu a participação de doenças infecciosas e 

parasitárias, doenças respiratórias e desnutrição, o principal 

grupo de causas de mortalidade infantil e de mortalidade de 

menores de 5 anos passou a ser o das afecções perinatais 

(problemas originados até a primeira semana de vida). Nessa 

categoria, estão incluídas, por exemplo, a prematuridade, a 

asfixia durante o parto e as infecções neonatais. Logo em 

seguida, como segunda maior causa de mortalidade infantil no 

Brasil estão as malformações congênitas, com cerca de 14% de 

ocorrência nos casos de mortalidade infantil. 

Barros et al. (2012) afirmaram que no Brasil, as 

malformações congênitas mais frequentes são as que 

acometem o sistema osteomuscular e o Sistema Nervoso 

Central. Alguns estudos associam uma maior incidência de 

malformações, de forma geral, ao sexo masculino. No entanto, 

associam especialmente as malformações do sistema urinário 

e genital, em razão da maior complexidade da formação da 

genitália interna e externa masculina. Os prematuros também 

apresentam maiores ocorrências de malformações. Gestações 

múltiplas também, e isso de deve, em parte, por erros nas 

divisões celulares (fatores genéticos) e por fatores ambientais 

intraútero (COSME; LIMA; BARBOSA, 2017). 

Apesar de aproximadamente 60% das anomalias 

congênitas ainda terem suas causas desconhecidas, estas 

podem estar associadas a fatores ambientais, físicos, químicos, 

biológicos ou genéticos (NORONHA , 2003). De acordo com 

Camelier et al. (2007) nos 40% restantes, as causas comuns 
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podem ser divididas conforme as três categorias: genéticas 

(anomalias cromossômicas), ambientais (teratógenos) e 

multifatoriais ou mistas (genética e ambiental). 

 As anomalias congênitas de origem genética são as 

mais estudadas, enquanto as causadas por fatores ambientais, 

como os teratógenos, são as menos investigadas. Dentre os 

fatores que podem levar às anomalias congênitas destacam-se 

os agentes infecciosos, causas ambientais relacionadas à 

radiação ionizante, ao metil-mércurio e ao chumbo, fatores 

mecânicos, assim como doenças maternas (NORONHA, 2003).  

No que diz respeito à relação da ocorrência dessas 

anomalias e a saúde materna, algumas pesquisas vem sendo 

desenvolvidas associando a idade, estilo de vida, tipo de 

gestação e saúde materna. Estudos mostraram que gestações 

de mulheres com idade mais avançada contam com maior 

incidência de diabetes, hipertensão arterial e, 

consequentemente, maior probabilidade de complicações 

perinatais, como aborto, anomalias congênitas, pré-eclâmpsia, 

eclampsia e partos prematuros (COSME; LIMA; BARBOSA, 

2017). 

Fontoura e Cardoso (2014) investigaram a existência 

de relação entre tipo de malformação congênita e variáveis 

neonatais e maternas. Observou-se que as malformações 

osteomusculares e as do Sistema Nervoso foram as mais 

prevalentes. Variáveis como sexo, idade gestacional, peso ao 

nascer, uso de drogas, idade materna, renda familiar, grau de 

instrução e número de filhos demonstraram significância 

estatística quando associada às categorias de malformações. 

Os autores também demonstraram que o risco de ter um filho 

com defeito congênito é variável entre as mulheres. Foi 

verificado que mães que já tinham um filho malformado tiveram 
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maior chance, 2,4 vezes, de ter uma segunda gestação 

acometida, quando comparado à outra gestante sem este 

antecedente, decorrentes de algum fator causal persistente. 

Em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, os 

programas de saúde pública referentes às ações preventivas de 

malformações congênitas estão relacionados à fortificação de 

grãos e farináceos com o ácido fólico para a redução da 

ocorrência primária. Tais mudanças instituídas no Brasil foram 

recomendações sugeridas pela Organização Mundial de Saúde 

e Organização Panamericana de Saúde, com o intuito de 

reduzir o risco de patologias que comprometem o sistema 

nervoso central (ANVISA, 2002; LUMLEY et al., 2007). 

Neste contexto, a realização de estudos que busquem 

identificar os principais tipos de malformações congênitas e os 

fatores de risco maternos associados tornam-se de grande 

relevância, haja vista poderem fornecer dados que servirão de 

base para estabelecer o quadro epidemiológico e para gerar 

reflexões acerca das ações de saúde em prevenção e controle 

desses agravos por meio do diagnóstico precoce e de um pré-

natal mais detalhado. Além disso, estudos dessa natureza 

fornecem dados úteis às autoridades em saúde para buscarem 

condições que favoreçam a redução dos índices de 

nascimentos de crianças malformadas e, consequentemente, 

da mortalidade infantil e perinatal, voltando-se para a educação 

das mães, de forma a minimizar esse problema de saúde 

pública. 

Diante do exposto, objetivou-se neste estudo verificar a 

prevalência de crianças nascidas vivas portadoras de 

malformações congênitas no Serviço de Ginecologia e 

Obstetrícia do Hospital Universitário Lauro Wanderley no 

período de 11 de março de 2019 a 12 de abril de 2019 além de 
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verificar os tipos de malformações congênitas nas crianças 

incluídas na amostra e identificar os fatores de risco maternos 

que poderiam estar relacionados à ocorrência das 

malformações identificadas. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo se realizou na cidade de João Pessoa/PB e 

foi do tipo documental e descritivo com abordagem quantitativa 

(LAKATOS; MARCONI, 2006). 

LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Serviço de Ginecologia e 

Obstetrícia do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

da Universidade Federal da Paraíba.  

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta de todos os 

prontuários (n de mulheres que estavam realizando o 

acompanhamento pré-natal no Serviço de Ginecologia e 

Obstetrícia do HULW e cujos partos foram realizados no 

referido hospital, no período de 11 de março de 2019 a 12 de 

abril de 2019. Também fizeram parte da população, todas as 

Declarações de Nascidos Vivos (DNV) anexadas aos referidos 

prontuários. 

Foram excluídos os prontuários e DNV’s que não 

forneceram as informações necessárias ao preenchimento 
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correto do formulário  que foi utilizado para a coleta de dados, 

os prontuários e DNV’s das mulheres que não concordaram em 

participar do estudo, mediante a não assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, assim como das mães com 

idade inferior a 18 anos.  

 

COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada a partir dos registros dos 

prontuários das mulheres incluídas na amostra e dos registros 

da Declaração de Nascidos Vivos, por meio de um formulário 

contendo variáveis maternas (idade materna, cidade de origem, 

estado civil, escolaridade, número de gestações, partos e 

abortos, número de consultas no pré-natal, número de filhos 

vivos e variáveis neonatais (sexo, idade gestacional, peso ao 

nascer, estatura e tipo de malformação congênita, nos casos 

que a apresentam). 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram registrados na forma de banco de 

dados do programa de informática SPSS Statistics para 

Windows®, versão 20.0, e analisados por meio de estatística 

descritiva. Para os procedimentos descritivos, foram 

apresentados os dados absolutos e relativos (frequências e 

percentuais), medidas de tendência central (média) e de 

variabilidade (desvio-padrão), bem como a apresentação 

gráfica de tais informações, por meio de tabelas. 
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POSICIONAMENTO ÉTICO 

 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, com o 

intuito de verificar se estava de acordo com os padrões 

reconhecidos de competência e responsabilidade para as 

pesquisas científicas, e observar sua adequação com a 

Resolução 466/12, que dispõe sobre a realização de pesquisas 

com seres humanos. A pesquisa foi realizada após o 

recebimento da Certidão Provisória emitida pelo referido Comitê 

de Ética em Pesquisa.  

Foi informado e assegurado aos participantes o 

anonimato e a confidencialidade de suas respostas, tanto 

verbalmente, quanto por meio de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e ressaltado que a sua participação na 

pesquisa contribuiria para a obtenção de dados que poderiam 

ser utilizados pela comunidade científica para a elaboração de 

ações de prevenção e controle das malformações congênitas e 

para melhorar a qualidade do acompanhamento pré-natal. As 

participantes também foram esclarecidas que existia o risco 

mínimo de que se sentissem constrangidas em autorizarem a 

utilização se seu prontuário pela pesquisadora, portanto, elas 

foram informadas também que a sua participação era 

voluntária, e que a não participação não implicaria em prejuízos 

ao seu atendimento no Hospital Universitário Lauro Wanderley. 

Após a conclusão da pesquisa o Comitê de Ética do 

HULW emitiu o parecer final de número 3.099.911. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população do estudo foi composta por 95 prontuários, 

todos apresentando Declarações de Nascidos Vivos (DNVs) 

devidamente preenchidas. Considerando os critérios de 

inclusão do estudo, a amostra revelou a prevalência de 

malformações congênitas em 3,16% dos casos ou 1 a cada 32 

bebês. As malformações congênitas identificadas foram 

“alteração cardíaca”, “obstrução do intestino delgado” e 

“assimetria facial”, cada uma com um caso. Este resultado 

mostra-se semelhante aos resultados encontrados em estudos 

anteriores a nível nacional e internacional que encontraram uma 

variação de incidência de 2,8% a 6,96%. (AMORIM, 2006; 

NAZER, 2007; COSTA, 2006; RAMOS, 2008; SILVA, 2009). 

Incidências inferiores são encontradas em estudos realizados 

no Brasil, nas cidades de Campina Grande-PB (0,7%) no 

período de 2003-2005, São Paulo-SP (1,2%) nos anos de 2007 

a 2011 e em Cáceres-MT (1,43%). Contudo, vale ressaltar a 

especificidade das instituições pesquisadas e o tempo 

destinado a realização da pesquisa. (BRITO et al., 2010; 

MENDES, et al., 2015; REIS, FERRARI, 2015). 

Os nascidos vivos foram na maior frequência do sexo 

masculino, tanto no grupo com anomalia congênita (100%) 

quanto no grupo sem anomalia. A prevalência de malformações 

no sexo masculino também foi encontrada por Mendes (2015) 

no município de São Paulo e por Pachajoa et al. (2015) na 

Colômbia. Em contrapartida, um estudo realizado no Rio 

Grande do Sul encontrou maior incidência de malformações 

congênitas (51,9%) associadas ao sexo feminino (CASTRO, 

2006). 



MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS E FATORES DE RISCO MATERNO ASSOCIADOS 

 

260 
 

Para caracterização da amostra, inicialmente serão 

descritas características demográficas e gestacionais. As 

participantes da pesquisa tiveram média de idade de 26,9 anos 

(DP = 6,21). Considerando apenas as mães cujo filhos 

nasceram com malformações, a idade variou de 22 a 40 anos.  

Este resultado é concordante com estudos realizados por 

Barros et al. (2012) e Mendes (2015). É importante ressaltar que 

não foram incluídos na amostra os prontuários e DNVs das 

mães com idade inferior a 18 anos. 

Quanto ao local que residiam, 61,1% são de João 

Pessoa, 20% são de outras cidades da Paraíba e 18,9% são de 

outros Estados. Quanto ao estado civil, 36,8% declararam estar 

em união estável, 34,7% casadas e 28,4% solteiras, e destas, 

todas as mães cujos filhos nasceram com malformações 

declararam estar em uma relação conjugal estável. Rodrigues 

(2014) destacou que a união estável poderia justificar a baixa 

incidência de malformações encontradas, uma vez que ele 

aponta a união conjugal estável como um fator positivo, visto 

que situações inseguras, como ausência de companheiro, 

podem figurar entre os fatores de risco reprodutivo. No entanto, 

as mães dos recém-nascidos com malformações também 

afirmaram estar em uma união conjugal, de modo que nesses 

casos supões-se que não há relação entre o estado civil das 

mães e a saúde dos recém-nascidos. 

Em relação ao grau de escolaridade, 49,5% concluíram 

o Ensino Médio, 20% o Ensino Fundamental II, 11,6% possuíam 

Ensino Superior Incompleto, 9,47% Ensino Superior Completo 

e os mesmos 9,47% Ensino Fundamental I. Segundo Souza et 

al. (2010) a maior escolaridade favorece a busca por 

informações sobre os fatores de risco capazes de afetar a 

criança durante o período gestacional. 
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Foram coletadas informações quanto ao número de 

gestações que as participantes da pesquisa já tiveram, número 

de partos a que foram submetidas, se já haviam sofrido algum 

aborto e qual o sexo do bebê. Os resultados relativos a esses 

dados estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1- Análise descritiva dos dados gestacionais (parte 1) 

Dados Gestacionais 

 n % 

Número de Gestações   

1 

2 

3 

43 

26 

18 

45,3 

27,4 

18,9 

4 6 6,32 

5 1 1,05 

8 1 1,05 

 

Número de Partos 

  

0 46 48,4 

1 28 29,5 

2 18 18,9 

3 2 2,1 

5 1 1,05 

 

Teve Aborto 

  

Sim 13 13,7 

Não 82 86,3 

 

Se Sim, Quantos? 
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1 11 78,6 

2 3 21,4 

 

Sexo do Bebê  

  

 

Masculino 53 55,8 

Feminino 42 44,2 

Total 95 100 

 

 

O período gestacional médio das grávidas foi de 38,1 

semanas (DP = 3,21). Considerando apenas as mães de 

recém-nascidos com malformações, a média foi de 36,7 

semanas. As mães realizaram em média 7,54 consultas pré-

natal (DP=3,49).  A média do peso de todos os bebês foi de 

2.993 gramas (DP = 866). Dentre esses, o peso dos bebês com 

malformações variou de 2.916 gramas a 3.200 gramas. A 

estatura média dos bebês foi de 48,1cm (DP = 3,71). Estes 

dados estão descritos na tabela 2. 

 

             Tabela 2 - Análise descritiva dos dados gestacionais (parte 2) 

Dados Gestacionais 

Variável M DP 

Número de consultas pré-

natal 

Duração do período 

gestacional 

7,54 

38,1 

3,49 

3,21 

 

Peso do bebê 2.993 866 

Estatura do bebê 48,1 3,71 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Quanto à duração da gestação, em toda a amostra foi 

encontrada uma média de 38,1 semanas. Nos casos de 

malformações a média do período gestacional é de 36,7 

semanas, dado semelhante ao que foi observado no estudo de 

Pimenta, Calil, Krebs (2010), em que foi constatado um maior 

risco de anomalias congênitas em prematuros do que naqueles 

nascidos com 37 semanas ou mais de gestação.   

A média de consultas pré-natal realizadas pelas mães 

foi de 7,54 (DP=3,49). Essa média foi semelhante à encontrada 

entre as mães cujos bebês nasceram com malformações. 

Apesar de não ter sido encontrado relação entre número de 

consultas de pré-natal realizadas e presença de malformações 

congênitas, o estudo de Pinto e Nascimento (2007) indicou 

aumento na frequência dessas anomalias à medida que ocorre 

redução do número de consultas realizadas.  

  

Com relação ao peso ao nascer, foi observado que a 

média da amostra foi de 2.993g. Todos os recém-nascidos com 

malformações também apresentaram peso acima de 2.500g, 

identificado como peso ideal padrão ao nascimento pela 

Organização Mundial da Saúde. Logo, esse estudo não 

encontrou relevância significativa entre a malformação 

congênita e o baixo peso ao nascer. Dados diferentes foram 

encontrados por Amorim (2006) em Recife, onde se observou 

uma relação entre malformação e baixo peso, uma vez que 

50,4% dos recém-nascidos com malformações pesavam menos 

que 2.500g.  

No presente estudo foi encontrado um caso de 

malformação identificado na sala de parto como ‘‘Alteração 

Cardíaca’’. Segundo Mitchell e Berendes (1971), as 

cardiopatias congênitas são caracterizadas por anormalidades 
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estruturais macroscópicas do coração ou dos grandes vasos 

intratorácicos, podendo ter ou não repercussões funcionais. 

Estudos de Grech (1999) e Jenkins et al.(2007), revelaram que 

essas cardiopatias são responsáveis por cerca de 40% de todos 

os defeitos congênitos, estando entre os mais frequentes.  

Achiron e seus colaboradores (1992) apontam que 

entre 20 e 32% das mortes perinatais são decorrentes de 

doenças congênitas do coração, numero esse que 

provavelmente seria maior se levado em conta o período 

gestacional, especialmente se considerado que essas 

cardiopatias congênitas são responsáveis por um número 

expressivo de mortes fetais. Segundo Zielinsky (1997) estima-

se que 15 a 20% dos abortos espontâneos são decorrentes de 

anomalias cardíacas.  

Para Carvalho (2006) as cardiopatias congênitas são 

de etiologia multifatorial e a maioria ocorre em gestações sem 

fator de risco, constituindo o rastreamento ultrassonográfico a 

melhor forma de detecção destas malformações antes do 

nascimento.  

Também foi encontrado um caso de malformação 

identificado como ‘‘Obstrução do Intestino Delgado’’. Viera et al. 

(2016), em um estudo no Rio de Janeiro, mostram que as 

malformações do Sistema Digestório ficaram em sétimo lugar, 

representando 3% das malformações congênitas. Sousa e 

colaboradores (2013) relataram também que as malformações 

do referido sistema são uma das principais malformações 

contribuintes para a morbimortalidade, de acordo com um 

estudo realizado no Hospital Infantil Lucídio Portela no Piauí. 

Marques et al. (2009) alegam que os defeitos da parede 

abdominal são malformações predominantes e, dentre elas, 

destacam-se a gastrosquise e a onfalocele. Segundo o mesmo, 
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a incidência dessas malformações, na América Latina, é 

estimada em dois a quatro por cada 10.000 nascidos vivos. 

E por fim, foi relatado um caso de malformação 

denominado de ‘‘Assimetria Facial’’. Segundo Allgayer (2011) o 

termo assimetria é utilizado quando existe um desequilíbrio 

entre as estruturas esqueléticas homólogas da face. Esse tipo 

de malformação ocorre também no estudo de Barros et al. 

(2012),  onde o  sítio de maior prevalência de malformação 

congênita  foi o craniofacial. 
 

CONCLUSÕES  

 

No estudo foi constatada uma taxa de prevalência de 

malformações congênitas semelhante a que já havia sido 

descrita por outros estudos. 

Verificou-se a ocorrência de três tipos de malformações 

congênitas, ‘‘Alteração Cardíaca’’, ‘‘Obstrução do Intestino 

Delgado’’ e ‘‘Assimetria Facial’’, cuja prevalência já é descrita 

como significativa em outros estudos. 

Foi confirmado o maior risco de malformações em 

prematuros, além da ocorrência exclusivamente entre recém-

nascidos do sexo masculino.  

Estudar as malformações congênitas permitiu o 

conhecimento do quadro epidemiológico, possibilitando 

reflexões acerca de ações de saúde na área materno- infantil. 
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RESUMO: O brincar é uma ferramenta que visa minimizar os 

efeitos da hospitalização na criança, onde o profissional de 

enfermagem passa a ofertar um cuidado integral, sendo 

essencial na superação dos aspectos negativos que o hospital 

traz consigo. O estudo trata-se de uma revisão de literatura com 

abordagem qualitativa. Foi visto que o profissional de 

Enfermagem pode utilizar a ludoterapia como uma forma de 

ajudar a compreender as necessidades da criança no processo 

de hospitalização, bem como diminuir o medo da criança e 

prepará-la para procedimentos terapêuticos, além de ainda 

compreender os sentimentos expressados por ela. Conclui-se 

enfatizando a importância do enfermeiro na prestação de um 

cuidado integral e adequado para a criança e sua família, uma 

vez que se faz necessário um ambiente acolhedor, humanizado 
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e que seja aplicado o brincar na assistência para favorecer a 

adaptação da criança a esse novo ambiente. 

Palavras-chave: Enfermagem Pediátrica. Jogos e Brinquedos. 

Criança Hospitalizada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Portaria nº 2.261 de 23 de novembro 

de 2005, a agregação de estímulos positivos ao processo de 

cura promove o brincar como forma de aliviar a tensão da 

criança, facilitando a interação entre os clientes e o corpo 

funcional do hospital, tornando o cliente pediátrico um parceiro 

ativo em seu processo de tratamento, aumentando a 

aceitabilidade em relação à internação hospitalar, de forma que 

sua permanência seja mais agradável (BRASIL, 2005). 

Com os avanços da pesquisa científica, o brincar tem 

sido visto como um método de modificar o cotidiano da criança 

hospitalizada, pois foi possível perceber que através de um 

contato entre o real e o imaginário, ela pode atravessar as 

barreiras da doença e as situações que ela está submetida por 

conta do processo de hospitalização. Diante disso, na 

assistência à saúde, a recreação deve ser utilizada tanto para 

cumprir sua função crucial como terapêutica, revelando o 

brincar como a principal estratégia de intervenção em 

Enfermagem à criança que se encontra em estado vulnerável 

(PONTES et al. 2015). 

Para a criança, brincar é uma atividade crucial ao bem-

estar físico, emocional e social, uma necessidade de 

desenvolvimento que não cessa quando ela é hospitalizada. 

Quando não se propicia a possibilidade de brincar, ela pode 
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apresentar distúrbios de comportamento, como alterações do 

sono, irritabilidade e agressividade. Entre inúmeras ações do 

cuidado, destaca-se a ludoterapia, que objetiva promover o 

bem-estar da criança e aliviar a tensão quando enfrenta 

procedimentos terapêuticos (OLIVEIRA et al. 2015). 

O lúdico é uma ferramenta que visa minimizar os efeitos 

da hospitalização na criança, onde o profissional de 

enfermagem passa a ofertar um cuidado integral, sendo 

essencial na superação dos aspectos negativos que o hospital 

traz consigo. Frente a isso, o lúdico no ambiente hospitalar é 

um potencializador no processo de adaptação, pois busca 

alcançar a alegria e a formação de um ambiente mais 

agradável, favorecendo a interação entre o profissional, a 

criança e sua família (MARQUES et al. 2016). 

O enfrentamento da hospitalização para a criança pode 

proporcionar dificuldades e provocar sentimentos negativos por 

causa da própria sintomatologia da doença, afastamento da 

família, da rotina diária, bem como aos procedimentos que são 

dolorosos. Esse fato torna-se importante quando o lúdico passa 

a interferir nesse processo, pois a visão da criança em relação 

ao hospital é modificada, a criança visualiza um espaço que 

proporciona acolhimento e possibilita uma maior aceitação da 

situação, melhor adaptação e familiarização (COSTA; MORAIS, 

2017). 

O ingresso ao hospital pode ser mais marcante para as 

crianças do que para o adulto, tornando esse momento, muitas 

vezes, traumatizante. Desse modo, o uso do lúdico em 

unidades pediátricas fundamenta-se na importância de informar 

à criança sobre a necessidade da hospitalização. Com isso, 

esse método contribui para amenizar a ansiedade, tensão e 
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medo, fazendo com que elas se sintam seguras e capazes de 

confiar no profissional de saúde que lhe assiste (CARDOSO et 

al. 2017). 

Uma forma para se comunicar com crianças 

hospitalizadas é a utilização da ludoterapia, pois as crianças 

são capazes de expressar suas opiniões, mas podem ter 

dificuldades em responder a perguntas verbais. Porém, quando 

o profissional de enfermagem adentra no mundo da criança 

usando este recurso lúdico melhora a interação e facilita a 

comunicação com a criança. O uso do brincar permite à criança 

expressar-se livremente, uma vez que a criança incentivada a 

relatar sua experiência de estar doente, ela também ajuda a 

equipe de saúde durante a sua avaliação e intervenção 

(COSTA; MORAIS, 2017). 

Diante disso, com a utilização do brincar as crianças 

podem perceber que os cuidados hospitalares se restringem à 

realização de procedimentos técnicos que causam dor, 

deixando-as tristes e ansiosas; porém, entende-se que estes 

procedimentos invasivos, não invasivos e dolorosos são 

necessários para a recuperação da sua saúde e, 

consequentemente, para obtenção da alta hospitalar e 

reaproximação da sua realidade (CARDOSO et al. 2017). 

Considerando o contexto de inserção da criança no 

âmbito hospitalar, cabe ressaltar que o cuidado de enfermagem 

é considerado por muitos autores o período essencial de todo 

processo assistencial e, por isso, o brincar como estrátegia de 

intervenção reduz a ansiedade em crianças, pois a 

hospitalização em si constitui-se como fator de enorme 

estresse, ansiedade e sofrimento para a criança, onde estão 

implícitas a separação das rotinas diárias e das pessoas de 
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referência (pais), o que pode influenciar negativamente na sua 

evolução e desenvolvimento harmonioso (SANTOS; 

MARANHÃO, 2014). 

Buscar o conhecimento acerca da importância do brincar 

no processo de hospitalização infantil, auxilia o profissional de 

enfermagem a compreender as necessidades da criança, 

podendo contribuir para o planejamento de um cuidado integral 

e humanizado a fim de tornar essa experiência menos 

assustadora e traumática para ela. Nesse sentido, o presente 

estudo teve como questionamento: Qual a importância do 

brincar em ambiente hospitalar infantil? 

Sendo assim, esta pesquisa teve por objetivo 

compreender o brincar como estratégia do cuidado em 

enfermagem a criança hospitalizada. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com 

finalidade de identificar a produção científica sobre o brincar 

como estratégia do cuidado em enfermagem a criança 

hospitalizada. Para isso, adotou-se como método a revisão da 

literatura, norteada pelas etapas propostas por Gil (2010). Esta 

modalidade é elaborada com base no material já publicado, 

incluindo material impresso como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos. 

A primeira etapa do estudo foi desenvolvida a partir da 

delimitação do tema de interesse para a realização desta 

pesquisa, buscando-se a bibliografia que pudesse dar subsídio 

ao trabalho. 
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Já na segunda etapa foi realizado a leitura exploratória 

de todo material selecionado, onde ocorreu a leitura seletiva e 

o registro das informações extraídas nas bases de dados 

BDENF, Scielo e BVS utilizando-se os descritores 

“Enfermagem Pediátrica”, “Jogos e Brinquedos” e “Criança 

Hospitalizada” anteriormente confirmados no DeCS junto ao 

operador booleano “AND”.  

Foram adotados como critérios de inclusão os artigos 

disponíveis na íntegra, que abordavam a temática e publicados 

entre os anos de 2014 e 2019 nos idiomas inglês, português ou 

espanhol. Foram excluídos os artigos que não atendiam a 

temática, de contéudo pago ou indisponível. A estratégia de 

busca nas bases de dados e os resultados obtidos estão 

representados no quadro 1. 

A terceira etapa consistiu na análise e interpretação dos 

resultados, sendo realizado uma leitura analática com a 

finalidade de ordenar e sumariar as informações contidas nas 

fontes, a qual compreende 12 artigos, de forma que a 

problemática da pesquisa obtesse alguma resposta. 
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Quadro 1: Estratégias de Busca nas Bases de Dados e 

Percurso de Leitura para Obtenção da Amostra. 

Estratégi

a de 

Busca 

BDENF, BVS e Scielo: Enfermagem Pediátrica AND 

Jogos e Brinquedos AND Criança hospitalizada.  

Base de 

Dados 

Númer

o de 

artigos 

por 

base 

de 

dados 

Artigos 

excluído

s após 

leitura 

de 

títulos e 

resumos 

Artigos 

selecionado

s após 

leitura de 

títulos e 

resumos 

Artigos 

excluído

s após 

leitura 

na 

íntegra 

Am

ost

ra 

fina

l 

Bibliotec

a Virtual 

em 

Saúde 

(BVS) 

28  19 9  3  6 

Scielo 19 13 6 2 4 

BDENF 15 10  5 3   2 

Total: 62  42  20  8 12 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Tabela 1: Categorização dos artigos levando em 

consideração os autores, títulos do artigo, local e ano de 

publicação. 
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ESTUDO  ANO RESULTADOS 

 

CARDOSO 

NR, PRADO 

PF, SOUZA 

AAM, 

FIGUEIREDO 

ML. 

2017 

 

A ludoterapia promove a comunicação 

efetiva entre o profissional de Enfermagem e 

o cliente pediátrico, pois ela consegue fazer 

a criança expressar suas emoções, ou seja, 

todos os sentimentos que se manifestam a 

partir de situações. No contexto hospitalar, 

por exemplo, ele pode revelar-se como 

instrumento eficaz na comunicação, trocas 

de saberes, interpretações inerentes aos 

sentimentos e aspectos subjetivos do cuidar, 

expondo o sofrimento psíquico da criança, 

possibilitando, a partir disso, ações 

planejadas do cuidar de enfermagem. 

 

 

COSTA TA, 

MORAIS AC. 

 

2017 

Durante a hospitalização, a ludoterapia é 

indicada no processo de internação, uma vez 

que permite às crianças atividades 

estimulantes e divertidas, que trazem calma 

e segurança. Além disso, pode trazer para 

criança a sensação de estar no controle, já 

que em âmbito hospitalar a maioria das 

decisões é tomada para a criança e não por 

ela. 

 

LEMOS ICS, 

OLIVEIRA JD, 

GOMES EB, 

SILVA KVL, 

SILVA PKS, 

FERNANDES 

GP. 

 

2016 

O brincar atua como uma terapia para a 

criança, sendo o meio de expressão mais 

enfático que, além de tudo isso, torna 

ambiente hospitalar mais tranquilo e leve. 

MARQUES 

EP, GARCIA 

TMB, 

2016 

O lúdico é uma ferramenta que visa 

minimizar os efeitos da hospitalização na 

criança, onde o profissional de enfermagem 
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ANDERS JC, 

LUZ JH, 

ROCHA PK, 

SOUZA S. 

 

passa a ofertar um cuidado integral, sendo 

essencial na superação dos aspectos 

negativos que o hospital traz consigo. Frente 

a isso, o lúdico no ambiente hospitalar é um 

potencializador no processo de adaptação, 

pois busca alcançar a alegria e a formação 

de um ambiente mais agradável, 

favorecendo a interação entre o profissional, 

a criança e sua família. 

 

 

MOTTA AB, 

PEROSA GB, 

BARROS L, 

SILVEIRA KA, 

LIMA ASS, 

CARNIER LE, 

HOSTERT 

PCCP, 

CAPRINI FR. 

 

2015 

A criança durante o processo de 

hospitalização encontra dificuldades de 

adaptação rápida a um ambiente diferente do 

convívio do lar, no qual se depara com uma 

vivência nova e estranha, complexa e frágil. 

Com isso, muitos fatores contribuem para o 

aparecimento de situações desconfortáveis, 

ocasionando sofrimento, sensação de 

abandono, medo do desconhecido, o que 

provoca terror e traumas. 

PONTES DEJ, 

TABET E, 

FOLKMANN 

SAM, CUNHA 

RLM, 

ALMEIDA AF. 

 

2015 

 

O profissional de enfermagem pode utilizar o 

brincar como um instrumento de intervenção 

à criança hospitalizada. Considerando que o 

brincar é um método rico em informações, ele 

pode ser utilizado pelos enfermeiros 

pediatras na assistência junto a seus 

clientes, possibilitando o estabelecimento de 

uma relação mais rica e plena com a criança, 

tornando o canal de comunicação infantil 

eficaz. 

OLIVEIRA SC, 

MALA EBS, 

BORBA RIH, 

RIBEIRO CA. 

 

2015 

 
O enfermeiro pode fazer uso do brincar como 

uma forma de ajudar a compreender as 

necessidades da criança no processo de 

hospitalização. A principal finalidade é 

diminuir o medo da criança, prepará-la para 

procedimentos invasivos e não invasivos e 

ainda compreender os sentimentos 
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expressados por ela, desse modo o lúdico 

pode ser empregado antes da execução de 

procedimentos de alta complexidade. 

OLIVEIRA 

AMM, 

SILVESTRO 

VS. 

 

2015 

 

O uso dessa ferramenta permite à criança o 

poder de escolha, de emissão e autonomia 

de informações, uma vez que incentivada a 

expressar seu sentimento a respeito de uma 

intervenção cirúrgica, ela também estará 

ajudando a equipe de saúde durante a sua 

avaliação. 

REIS AT, 

SANTOS RS, 

CAIRES TLG, 

PASSOS RS, 

FERNANDES 

LEP, 

MARQUES 

PA. 

2016 

Outro aspecto relevante diz respeito a 

presença da família, que deve ser 

considerada pela equipe de enfermagem 

visto que ela é responsável por diversos 

aspectos positivos pertinentes à recuperação 

da criança, satisfazendo muitas das suas 

necessidades de conforto e segurança, além 

de colaborar com informações significativas 

que favorecem a assistência bem como a 

aceitação da realização de procedimentos 

terapêuticos pelos pais. 

 

RUFATO FD. 

 

2018 

 

 

Sabendo que a hospitalização muitas vezes, 

apresenta um episódio de modificação da 

psique com caráter agudo e de duração 

limitada, como se um obstáculo não pudesse 

ser evitado ou resolvido da maneira 

desejada. E, frente a essa afirmação, 

evidencia-se a população infantil como a 

mais propícia a esta crise.  

 

SANTOS JP, 

MARANHÃO 

DM. 

2016 

 

 

O brincar pode ser manuseado a fim de 

conquistar a segurança da criança para que 

ela possa exprimir suas ansiedades e 

possíveis medos relacionados à intervenção, 

o profissional que implementa deve ter 

ciência de que a criança assimila um conceito 
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ameaçador por vez, logo, este deverá ajustar 

à faixa etária e ao estágio de 

desenvolvimento da criança as informações 

a ela destinadas. 

ANDRADE 

RC, 

MARQUES 

AR, LEITE 

ACAB, 

MARTIMIANO 

RR, SANTOS 

BD, PAN R, 

FERNANDES 

AM, MELO 

EMOP, 

NASCIMENTO 

LC. 

2015 

Realizar uma assistência humanizada 

durante a hospitalização pode ajudar a 

criança a manter contato com seus 

familiares, amigos e realizar suas atividades 

habituais. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A quarta e última etapa emergiu a etapa anterior, sendo 

analisada e discutida a partir do referencial teórico à temática 

do estudo. As informações detalhadas deste percurso de 

leitura  para obtenção da amostra, encontra-se no quadro 1.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O brincar atua como uma terapia para a criança, sendo 

o meio de expressão mais enfático e, além de tudo isso, torna 

o ambiente hospitalar mais tranquilo e leve. Assim, transforma-

se a assistência à criança mais amena e a leva à compreensão 

do motivo do internamento hospitalar, bem como promove 

forças para enfrentar esse momento como sendo 

imprescindível. Enfatiza-se, também, o relacionamento 

diferenciado entre os profissionais de saúde, a família e a 

criança promovido pelo brincar (LEMOS et al. 2016). 
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A ludoterapia, na pediatria, possui uma exímia 

importância para a criança e para quem cuida desta no 

ambiente hospitalar. É por meio dela que o pequeno paciente 

emite suas mais minuciosas perspectivas sobre tudo o que lhe 

acontecerá e, da mesma forma, expressa seus anseios, 

desejos e concretudes acerca das pessoas que o cercam, dos 

procedimentos os quais ele é submetido, bem como consegue 

efetivamente responder aos profissionais enfermeiros sobre 

diversas particularidades pertinentes ao processo do cuidar 

(MARQUES et al. 2016). 

Sendo assim, o enfermeiro pode fazer uso do brincar 

como uma forma de ajudar a compreender as necessidades da 

criança no processo de hospitalização. A principal finalidade é 

diminuir o medo da criança, prepará-la para procedimentos 

invasivos e não invasivos e ainda compreender os sentimentos 

expressados por ela, desse modo o lúdico pode ser empregado 

antes da execução de procedimentos de alta complexidade 

(OLIVEIRA et al. 2015). 

A hospitalização de uma criança é frequentemente 

encontrada com algumas restrições como estar fora de casa, 

sentir medo constatado pelo choro e por estar em âmbito 

hospitalar. Esses fatores desencadeiam sentimentos de tristeza 

durante a hospitalização. Desse modo, existem situações que, 

a depender de como se deu a hospitalização, esse processo 

pode alterar o desenvolvimento da criança e modificar o seu 

modo de vida (COSTA; MORAIS, 2017). 

O cliente pediátrico durante o processo de hospitalização 

encontra dificuldades de adaptação rápida a um ambiente 

diferente do convívio do lar, no qual se depara com uma 

vivência nova e estranha, complexa e frágil. Com isso, muitos 
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fatores contribuem para o aparecimento de situações 

desconfortáveis, ocasionando sofrimento, sensação de 

abandono, medo do desconhecido, o que provoca terror e 

traumas (MOTA et al. 2015). 

Diante disso, o enfermeiro pode compreender a 

ludoterapia como uma forma de ajudar a atender as 

necessidades da criança no processo de hospitalização. A 

principal finalidade é diminuir o medo da criança, prepará-la 

para procedimentos terapêuticos e ainda compreender os 

sentimentos expressados por ela, desse modo o brincar pode 

ser empregado antes da execução deste procedimento de alta 

complexidade (LEMOS et al. 2016). 

Durante a hospitalização, a ludoterapia é indicada no 

processo de internação, uma vez que permite às crianças 

atividades estimulantes e divertidas, que trazem calma e 

segurança. Além disso, pode trazer para criança a sensação de 

estar no controle, já que em âmbito hospitalar a maioria das 

decisões é tomada para a criança e não por ela (COSTA;  

MORAIS, 2017). 

Desse modo, o profissional de enfermagem pode utilizar 

o brincar como um instrumento de intervenção à criança 

hospitalizada. Considerando que o brincar é um método rico em 

informações, ele pode ser utilizado pelos enfermeiros pediatras 

na assistência junto a seus clientes, possibilitando o 

estabelecimento de uma relação mais rica e plena com a 

criança, tornando o canal de comunicação infantil eficaz 

(PONTES et al. 2015). 

O uso dessa ferramenta permite à criança o poder de 

escolha, de emissão e autonomia de informações, uma vez que 

incentivada a expressar seu sentimento a respeito de uma 
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intervenção cirúrgica, ela também estará ajudando a equipe de 

saúde durante a sua avaliação. Por isso, o enfermeiro deve 

oferecer uma abordagem humanizada à criança, mantendo 

uma comunicação clara e acessível ao seu desenvolvimento e 

informando todos os procedimentos terapêuticos, o que 

resultará na cooperação da criança na evolução diagnóstica 

(OLIVEIRA; SILVESTRO, 2015). 

Sabendo que a hospitalização muitas vezes, apresenta 

um episódio de modificação da psique com caráter agudo e de 

duração limitada, como se um obstáculo não pudesse ser 

evitado ou resolvido da maneira desejada. E, frente a essa 

afirmação, evidencia-se a população infantil como a mais 

propícia a esta crise. Isto porque, devido a seu desenvolvimento 

imaturo, a criança tem aptidões limitadas para enfrentar 

circunstâncias desconhecidas e/ou dolorosas (RUFATO, 2018). 

Por sua vez, a ludoterapia promove a comunicação 

efetiva entre o profissional de Enfermagem e o cliente 

pediátrico, pois ela consegue fazer a criança expressar suas 

emoções, ou seja, todos os sentimentos que se manifestam a 

partir de situações. No contexto hospitalar, por exemplo, ele 

pode revelar-se como instrumento eficaz na comunicação, 

trocas de saberes, interpretações inerentes aos sentimentos e 

aspectos subjetivos do cuidar, expondo o sofrimento psíquico 

da criança, possibilitando, a partir disso, ações planejadas do 

cuidar de enfermagem (CARDOSO et al. 2017).  

Quando se trata de idealização na hospitalização, o 

brincar pode ser manuseado a fim de conquistar a segurança 

da criança para que ela possa exprimir suas ansiedades e 

possíveis medos relacionados à intervenção, o profissional que 

implementa deve ter ciência de que a criança assimila um 
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conceito ameaçador por vez, logo, este deverá ajustar à faixa 

etária e ao estágio de desenvolvimento da criança as 

informações a ela destinadas (SANTOS; MARANHÃO, 2016). 

Outro aspecto relevante diz respeito a presença da 

família, que deve ser considerada pela equipe de enfermagem 

visto que ela é responsável por diversos aspectos positivos 

pertinentes à recuperação da criança, satisfazendo muitas das 

suas necessidades de conforto e segurança, além de colaborar 

com informações significativas que favorecem a assistência 

bem como a aceitação da realização de procedimentos 

terapêuticos pelos pais (REIS et al. 2016). 

A presença dos pais durante a hospitalização dos filhos 

é de suma importância, uma vez que possibilita proporcionar à 

criança um ambiente familiar e seguro, atendendo às suas 

necessidades essenciais, tornando-a mais colaborativa e 

minimizando as repercussões negativas desencadeadas a 

partir do processo de hospitalização. Ademais, os pais 

contribuem para aproximar a criança do profissional de saúde, 

sendo apto a reduzir o estresse emocional de ambos e 

fortalecer vínculos (ANDRADE et al. 2015). 

Entretanto, apesar deste contexto relevante, que 

concretiza a permanência dos pais na hospitalização do filho, 

infelizmente, muitos profissionais de saúde ainda não estão 

atentos e preparados o suficiente para cuidar dos pais e atender 

também às suas necessidades. Eles voltam-se apenas para a 

doença física da criança e questões relacionadas às emoções, 

medo e inseguranças, enquanto as dúvidas dos pais, acabam, 

por muitas vezes, sendo desatendidas (ANDRADE et al. 2015).  

O distanciamento entre o profissional de enfermagem e 

família pode dificultar o reconhecimento e satisfação das 
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necessidades advindas do processo de hospitalização da 

criança. Portanto, esforços direcionados para sintetizar o 

conhecimento produzido acerca das necessidades de pais de 

crianças hospitalizadas podem contribuir para sensibilizar 

profissionais de saúde a esse respeito, evidenciando e 

contextualizando as necessidades já identificadas na literatura 

e contribuindo para o planejamento do cuidado de enfermagem 

à criança e seus pais (ANDRADE et al. 2015). 

Na hospitalização, a criança adquire uma nova rotina 

atrelada aos aspectos relacionados ao processo e aos cuidados 

realizados pelos profissionais de saúde. Esta realidade pode 

ser caracterizada pelo sentimento de separação e da mudança 

de rotinas. Desse modo, realizar uma assistência humanizada 

durante a hospitalização pode ajudar a criança a manter contato 

com seus familiares, amigos e realizar suas atividades habituais 

(REIS et al. 2016). 

Neste contexto, o profissional de enfermagem possui 

importante papel na hospitalização da criança, podendo 

minimizar os efeitos negativos evidenciados pela separação 

familiar e das atividades diárias, relacionados a perda de 

controle e medo de lesão corporal devido a procedimentos, 

além disso, o enfermeiro pode cuidar da família fornecendo 

apoio para suas dificuldades (MARQUES et al. 2016). 

Os enfermeiros são considerados essenciais no 

processo de hospitalização infantil, pois é o profissional que 

está presente desde o momento inicial até quando se opta ou 

se faz necessário a internação hospitalar. (SANTOS; 

MARANHÃO, 2016). Diante disso, ressalta-se que, as crianças 

em idade escolar são capazes de compreender os conceitos de 

doença e do procedimento cirúrgico (MARQUES et al. 2016).  
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O profissional de enfermagem é referência no cuidado a 

criança hospitalizada, uma vez que a assistência deve ocorrer 

de forma adequada. É necessário que a enfermagem obtenha 

um olhar holístico e voltado para o cliente pediátrico, visando 

estabelecer atitudes humanizadas e que proporcionam uma 

assistência de qualidade direcionada a criança. (SANTOS; 

MARANHÃO, 2016). 

Assim, ficam evidenciados os benefícios do lúdico em 

ambiente hospitalar, especificamente na pediátria, no sentido 

de melhorar o enfrentamento da doença e hospitalização e o 

favorecimento do vínculo entre a criança, família e profissional 

de enfermagem. Porém, observamos que a enfermagem na 

prática cotidiana de cuidado à criança, muitas vezes, não está 

utilizando esse recurso. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os objetivos do estudo foram alcançados, visto que foi 

possível evidenciar a partir dos resultados, a importância do 

brincar como estratégia do cuidado em enfermagem a criança 

hospitalazada,bem como os sentimentos expressos pela 

criança nesse processo. Foi visto, também, que a 

hospitalização pode desencadear repercussões negativas na 

criança, tais como emoções subjetivas, sentimentos negativos 

e restrições durante a hospitalização. No mais, acredita-se que 

essas limitações podem ter surgido devido a necessidade de se 

adaptar a um ambiente desconhecido advindo do 

distanciamento da vida cotidiana e familiar.  

Considerando a presença das repercussões físicas e 

psicológicas na criança, tais como medo, choro, irritação, fome, 
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sede, estresse e ansiedade, a realização deste estudo permitiu 

ainda a reflexão acerca dos aspectos que circundam a 

hospitalização e que podem influenciar negativamente na 

experiência vivenciada por crianças no processo de 

hospitalização. .  

Diante disso, destaca-se a necessidade que as crianças 

apresentam de estar informadas e esclarecidas sobre o motivo 

da sua internação, bem como preparadas para vivenciar o 

período de hospitalização, assim, tornando esse momento 

menos traumático. Isto pode ser feito por meio de um cuidado 

holístico e sensível do profissional de enfermagem, utilizando 

estratégias que tornam o ambiente hospitalar mais humanizado, 

pois estas podem distanciar as emoções negativas das crianças 

que são submetidas a procedimentos terapêuticos.  

Frente ao contexto, enfatiza-se importância da equipe de 

Enfermagem na prestação de um cuidado integral e adequado 

voltado para a criança e sua família, uma vez que, é 

indispensável que a equipe promova um ambiente acolhedor, 

humanizado e que seja aplicado o brincar na assistência, com 

o objetivo de favorecer a adaptação da criança a esse novo 

ambiente a fim de facilitar a aceitação da hospitalização infantil 

a partir do uso da ludoterapia. 

Conclui-se ressaltando a necessidade de continuidade 

do estudo, no sentido de promover um aprofundamento teórico 

sobre a temática, identificando os aspectos que estão 

relacionados ao processo de hospitalização e gerando novas 

perspectivas de atuação da enfermagem frente o brincar em 

ambiente hospitalar. 
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RESUMO: A assistência ao infante hospitalizado demonstra-se 
um momento difícil para a criança e sua família, cabendo aos 
profissionais tornarem esta vivência mais agradável. Torna-se 
necessário a realização de estágios supervisionados na área da 
pediatria para que os graduandos tenham contato com a 
temática. Este trabalho tem como objetivo: descrever a 
assistência prestada à criança e sua família através da 
utilização de ferramentas que permitam conhecer a dinâmica 
familiar utilizando a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) como ferramenta para melhorar o cuidado 
ao infante. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência. Todo o trabalho aconteceu durante a realização de 
uma disciplina obrigatória do curso de enfermagem. A utilização 
dos diagnósticos de enfermagem são de extrema importância 
para direcionar os cuidados de enfermagem e implementar o 
Processo de Enfermagem, a utilização do APGAR familiar, 
genograma e o ecomapa facilitam o conhecimento da dinâmica 
familiar, enquanto que a utilização de escalas como: 
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instrumento de classificação de pacientes e a The Humpty 
Dumpty Fall Scalle possibilita um maior conhecimento sobre o 
enfermo e facilita no gerenciamento de pessoas no cuidado ao 
paciente. Este estudo contribuiu para o conhecimento acerca 
dos cuidados voltados à assistência ao paciente pediátrico 
hospitalizado. 
Palavras-chave: Saúde da criança. Criança Hospitalizada. 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ano de 1986 foi um marco histórico para a evolução da 

assistência da saúde no Brasil. Nesta época acontecia a VIII 

conferência nacional da saúde na qual houve a ampliação do 

conceito de saúde e doença. No ano de 1988, os direitos em 

saúde são consolidados no artigo 196 da constituição federal 

que diz que a “saúde é direito de todos e dever do estado”, foi 

neste momento que iniciou-se a instalação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (WINTERS; PRADO; HEIDEMANN, 2016). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2018), o SUS tem como 

princípios a Universalidade em que define a saúde como um 

direito de todos e cabe ao estado assegurar tal direito, a 

Equidade que tem como objetivo diminuir as desigualdades e a 

Integralidade que considera as pessoas como um todo, 

buscando atender todas as suas necessidades. 

 Além destes, existem os princípios organizativos que 

são: Regionalização e Hierarquização no qual defende que os 

serviços devem ser organizados em um nível crescente de 

complexidade, devendo ser relacionados às características 

apresentadas por uma determinada área geográfica. A 

Descentralização e o Comando único que define que o poder 
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deve ser descentralizado e a responsabilidade distribuída entre 

os três níveis de governo. E, não menos importante, existe o 

princípio que rege a Participação popular que ressalta a 

importância da participação dos cidadãos nas decisões de 

melhoria para o SUS por meio dos conselhos e as conferências 

de saúde (WINTERS; PRADO; HEIDEMANN, 2016; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 A integralidade se baseia em três pilares que são: a 

promoção, a prevenção de agravos e a recuperação da saúde, 

permitindo uma visão holística do paciente, devendo-se levar 

em consideração o histórico familiar, social, biológico e político 

do sujeito (SILVA et al, 2015). 

No final da década de 1980, as crianças foram 

contempladas com políticas que garantiam a ampliação do 

acesso ao serviço de saúde e garantir uma assistência 

abrangente que englobasse a família, a criança e o ambiente 

onde vivem (FURTADO et al. 2018).    

Embora exista tais políticas que garantam uma 

integralidade no cuidado à criança, observa-se que a Atenção 

Primária de Saúde ainda não consegue resolver problemas 

básicos, o que culmina em mortes infantis, nos agravos de 

doenças e possíveis hospitalizações desnecessárias (SILVA et 

al, 2015). 

A hospitalização infantil é vivenciada pela criança, por 

sua família e pela equipe de saúde e geralmente são 

experiências traumáticas, pois o hospital é visto como um 

ambiente hostil que traz várias inseguranças para os 

hospitalizados e sua família, devido a chance do agravo da 

doença ou até mesmo do risco de morte da criança (AZEVÊDO; 

LANÇONI; CREPALDI, 2017).  
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Entre as doenças que podem gerar uma hospitalização 

estão as arboviroses, mais especificamente a dengue, 

transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti infectados 

com o vírus da doença (NASCIMENTO et al, 2015). O boletim 

epidemiológico da secretaria estadual de saúde de Natal (2019) 

relata que houve um aumento de casos no ano de 2019, quando 

comparado a 2018. Este crescente aumento de casos 

acontecem devido ao clima favorável à reprodução do vetor e 

devido a intensa urbanização da doença (NASCIMENTO et al, 

2015).  

 O profissional da enfermagem tem um papel crucial no 

momento da hospitalização do paciente, pois é responsável por 

acolher a criança e a família, criando assim um vínculo 

(AZEVÊDO; LANÇONI; CREPALDI, 2017). Além disso, de 

acordo com a resolução 358/2009 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), o enfermeiro é responsável por 

implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) tanto em hospitais públicos, quanto nos privados.  

 Silva, Garanhani e Peres (2015) explicam que a SAE é o 

método que organiza o cuidado de enfermagem e, para a sua 

utilização, é necessário a escolha de um método padronizado, 

chamado de Processo de Enfermagem (PE), este é dividido em 

cinco etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Os 

usos destas ferramentas promovem um cuidado resolutivo, 

sendo direcionado às necessidades do paciente. 

 Para que os acadêmicos se sintam mais familiarizados 

com a prática da enfermagem, é necessário que exista estágios 

supervisionados que ajudem no desenvolvimento de práticas 

que auxiliem na ligação entre a teoria aprendida em sala de aula 
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e a prática realizada no ambiente hospitalar. Com tudo, os 

estágios têm a função de preparar o acadêmico para o mercado 

de trabalho (EVANGELISTA; IVO, 2014). 

 Além disso, as aulas práticas são importantes para que 

o aluno de graduação entenda que necessário tratar a criança 

de maneira holística, cuidando do enfermo e a família, pois os 

dois são hospitalizados, uma vez que o acompanhante passa 

24h ao lado do paciente (LOPES; CASTRO; SILVA, 2013). O 

profissional deve preparar o familiar para o enfrentamento da 

doença através da prestação de apoio, confiança e empatia, 

mantendo sempre a conduta de uma escuta qualificada 

(MACHADO et al, 2018). 

 Para conseguir prestar um bom cuidado à criança e a sua 

família, é necessário conhecer a sua dinâmica familiar, para 

isso é importante o uso de ferramentas como o genograma e o 

ecomapa (PARRA-GIORDANO; MOLINA; GALEGUINOS, 

2017). Além disso é necessário o uso de escalas que avaliem o 

estado do paciente diariamente, ajudando assim no trabalho da 

equipe de enfermagem (ABREU; POMPEO; PERROCA, 2014). 

 Embora haja evidências de que as internações de 

crianças estão aumentando e que a assistência a este público 

deve ser diferenciado, os alunos do sétimo período do curso de 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), perceberam que os profissionais de enfermagem de 

um Hospital Universitário do estado realizavam parcialmente tal 

direcionamento do cuidado e, em alguns casos, não 

conseguiam obter êxito na comunicação com a família, 

dificultando assim no tratamento da criança. Por isso, acredita-

se que este estudo seja de extrema importância para a área de 

enfermagem. 
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 Para isso, este trabalho tem como objetivo descrever a 

experiência de cuidar em enfermagem às crianças, 

adolescentes e familiares hospitalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência que visa descrever as vivências do estágio de 

alunos de uma universidade federal do estado do Rio Grande 

do Norte (RN).  

O local de vivência foi um hospital universitário do estado 

do RN criado em 1960, conhecido por ser referência em toda a 

região, atende todos os pacientes pelo SUS e é responsável por 

contribuir com a aprendizagem de diversos graduandos de 

diferentes cursos.  

Nesta instituição existem 242 leitos, sendo 19 de UTI 

adulto e 5 da UTI pediátrica. Possui 84 consultórios 

ambulatoriais e 12 salas de cirurgias, contudo nossa 

experiência se passou no setor pediátrico do hospital, que 

possui 31 leitos, sendo 1 disponibilizado para crianças que 

precisam ficar em isolamento e um para a sala de estabilização. 

Todas as crianças atendidas neste setor são referenciadas de 

outros locais, não havendo livre demanda para atendimentos. 

Os alunos que participaram deste estudo estavam 

registrados na disciplina Atenção Integral à saúde III - saúde da 

criança na média complexidade, sendo oferecida pelo curso de 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

O professor da disciplina era responsável por 

acompanhar um grupo de seis alunos e, levando em 
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consideração que os mesmos estavam no sétimo período de 

graduação, priorizou-se que cada graduando ficasse 

responsável por acompanhar uma criança integralmente 

durante cinco horas, sendo este encarregado de realizar todos 

os procedimentos. 

Como critério de inclusão utilizou-se: crianças e 

adolescentes que estavam internados no setor pediátrico 

e crianças cujo o familiar aceitou a presença dos estagiários. 

O professor responsável pela disciplina disponibilizou um 

instrumento que guiava a assistência integral à criança e ao 

familiar, sendo composta por diversas ferramentas que serão 

descritas a seguir: 

Apgar familiar composto por perguntas relacionadas à 

dinâmica familiar e ao cuidado prestado ao paciente, podendo 

ser utilizada e qualquer indivíduo de qualquer idade 

(GONÇALVES et al, 2013). 

Outro acessório utilizado foi o genograma familiar que é 

utilizado para entender as relações familiares, podendo ser 

consanguíneas ou afetivas, avaliando e procurando entender 

como está o vínculo e o apoio prestado àquele doente (SILVA 

et al, 2014). Além deste aplicou-se o ecomapa que tem como 

função avaliar as relações estabelecidas entre o sujeito e o 

meio social, atribuindo uma visão gráfica das relações 

ecológicas de uma determinada família (COSTA; MOTA; 

CRUVINEL, 2016). 

Para a avaliação do enfermo utilizou-se a escala de 

Braden na qual avalia o risco que o paciente apresenta para 

desenvolver úlcera por pressão (BORGHARDT et al, 2015). 

Aplicou-se a The Humpty Dumpty Fall Scalle que tem como 

função avaliar o risco de quedas do paciente pediátrico levando 
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em consideração a idade, o sexo, diagnóstico do doente, níveis 

cognitivos e fatores relacionado a histórico de quedas 

anteriores e fatores ambientais (PEREIRA, 2014). 

Utilizou-se o instrumento de classificação de pacientes 

(ICP) que é responsável por nortear o processo de tomadas de 

decisões e gerenciar o cuidado da enfermagem, sendo 

responsável por identificar a demanda de cuidados que aquele 

paciente necessita (ABREU; POMPEO; PERROCA, 2014). 

Além disso, realizou-se a SAE na assistência à criança, 

a mesma é uma ferramenta utilizada para organizar o trabalho 

do profissional de enfermagem por meio da utilização do PE, 

este é dividido em cinco etapas: coleta de dados (anamnese), 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e 

avaliação de enfermagem (SILVA; GARANHANI; PERES, 

2015). 

Os passos do PE foram realizados a partir da utilização 

das taxonomias: Nursing Diagnosis Assosiation (NANDA), 

Classificações de Intervenções de Enfermagem (NIC) e a 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC).  

Além disso era priorizado que os alunos chegassem no 

momento da troca de plantão para acompanhar como todos os 

pacientes passaram a noite, em especial aqueles que estavam 

sendo acompanhados. Antes de acabar o horário do estágio os 

graduandos eram responsáveis por passar as principais 

intercorrências com a criança que estava sendo acompanhada. 

Por ser um relato de experiência, tal pesquisa não foi 

submetida à avaliação do comitê de ética, no entanto durante o 

seu desenvolvimento obedeceu-se os preceitos éticos da 

resolução 466/12.8. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foi possível assistir uma criança com sete anos com 

diagnóstico médico de dengue clássica mais sinais de alerta, 

apresentando eritema e exantemas em membros superiores e 

membros inferiores. Segundo o Ministério da Saúde (2019), os 

principais sintomas são a febre alta, mialgia, cefaleia intensa, 

manchas vermelhas pelo corpo, entre outros. 

 Segundo Oliveira e Dias (2016), além dos sintomas 

listados acima, os pacientes que possuem dengue e sinais de 

alerta podem apresentar diferenças entre a Pressão Arterial 

(PA) diastólica e sistólica, retardo no preenchimento capilar, 

pulso filiforme e rápido, queda abrupta de plaquetas, presença 

de melena, dor à palpação, entre outros. 

 No primeiro contato com a criança, foi realizado um 

exame físico céfalo caudal, no qual foi identificado dor 

epigástrica à palpação. Ressalta-se que a realização da 

avaliação do paciente através do exame físico possibilita o 

conhecimento de anormalidades que podem interferir no 

processo saúde e doença, tornando possível elencar potenciais 

diagnósticos de enfermagem (SANTOS; VEIGA; ANDRADE, 

2011). 

 A partir da coleta de dados e realização do exame físico, 

utilizou-se a NANDA e os seguintes diagnósticos foram 

elencados: Risco de sangramento; Nutrição desequilibrada: 

menor do que as necessidades corporais relacionado à 

ingestão alimentar insuficiente, relacionado a episódios de 

vômitos; Dor aguda relacionada a agente lesivo biológico 

evidenciado por expressão facial da dor e relato de outra 

pessoa sobre comportamento de dor. 
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 Marcon et al (2018) ressalta que o Diagnóstico de 

Enfermagem (DE) guia o restante do Processo de Enfermagem 

(PE), ajudando o enfermeiro na tomada de decisões. Além 

disso, o profissional de enfermagem possui um papel crucial na 

avaliação contínua de seus pacientes, pois é esta categoria que 

permanece mais tempo ao seu lado (AZEVÊDO; LANÇONI; 

CREPALDI, 2017). 

 Silva, Garanhani e Peres (2015) relata a importância da 

inserção de aulas práticas sobre a SAE, pois, muitas vezes, é 

difícil para o graduando conseguir relacionar este assunto com 

a sua prática profissional. Além disso, descreve a importância 

da realização de práticas que utilizem os Sistemas de 

Classificações em Enfermagem, sendo os mais conhecidos o 

NANDA, NIC e NOC. 

 Ao entrevistar a criança sobre os cuidados oferecidos por 

sua família, a pontuação obtida na aplicação do Apgar familiar 

foi de 10, ou seja, a família é considerada altamente funcional. 

Embora seja importante para conhecer a estrutura familiar e 

reconhecer sua funcionalidade, o mesmo não é muito utilizado 

na assistência hospitalar, sendo mais conhecido na Assistência 

Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2012). 

 O IICP foi igual a 15 evidenciando que a criança 

precisava de cuidados mínimos. A escala de Braden teve valor 

igual a 26 demonstrando que o paciente não possui riscos para 

desenvolver lesões por pressão. Esse uso deste instrumento é 

de extrema valia no gerenciamento de pessoas na 

enfermagem, pois através deste, é possível mensurar a 

demanda de cuidados do paciente e ajustar a equipe de 

enfermagem sempre que necessário (ABREO; POMPEO; 

PERROCA, 2014) 
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 A escala Humpt e dumpty obteve valor igual a  8 expondo 

que a criança não sofria riscos de quedas. A queda é 

considerada um dos eventos adversos que mais contribuem no 

aumento da permanência do paciente no hospital, por isso, 

torna-se necessário que a equipe multiprofissional desenvolva 

uma cultura de boas práticas profissionais, avaliando e 

reavaliando o paciente sempre que possível (PEREIRA, 2014).  

 A escala de Braden evidenciou que a criança não 

possuía risco para obter úlcera por pressão devido ao fato da 

mesma conseguir se mover bem e, segundo Borghardt et al 

(2015), ainda é um dos agravos mais comuns relacionados a 

assistência.  

 O ecomapa e genograma demonstrou que existe uma 

boa relação familiar, no entanto a criança mantém relações 

cortadas com o pai. Tal instrumento também evidenciou que a 

paciente passou por diversas internações anteriores, 15 mais 

precisamente, que, segundo a mãe, foram por questões de 

doenças. 

 A utilização deste instrumento implica no conhecimento 

da dinâmica familiar, como a mesma se insere na sociedade e 

como os determinantes de saúde interferem. Também é capaz 

de proporcionar um maior vínculo entre o entrevistado e o 

entrevistador, tornando otimizando e facilitando o processo do 

cuidado (Nascimento et al, 2014). 

 Destaca-se que esta ferramenta tornou possível 

conhecer todo caminho percorrido pela paciente antes de sua 

chegada ao Hospital Universitário, demonstrando um número 

elevado de internações. 
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FIGURA I. Representação gráfica do Genograma e Ecomapa 

familiar. 

 
Fonte: Dados coletados pelo próprio autor. 

 

 Percebe-se que a mesma está inserida no ambiente 

escolar e possui envolvimento com alguns colegas, embora 

relate haver dificuldades para interagir com outras pessoas. 

 Além disso, a família possui um vínculo de fé ativo e, 

segundo os mesmos, é o que mantém a família unida e 

perseverante. 

 O círculo de cor azul demonstra que os avós paternos da 

criança possuem doenças relacionadas a heranças genéticas, 

que podem ou não afetar a neta durante a sua fase adulta. 

 Demonstra-se ainda a relação conflituosa entre o pai e a 

mãe, acarretando no corte de vínculo entre ambos, fazendo 

com que a infante cresça sem a presença do pai, no entanto 

nos foi explicado que a figura paterna da mesma é seu tio por 

parte de mãe. 
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 A partir do vínculo, corroborando com o trabalho de 

Nascimento et al (2014), nos foi relatado que a criança sofreu 

violência física do pai quando mais nova, acarretando em 

alguns problemas psicológicos que estavam sendo 

esclarecidos durante sua internação. 

 Schaefer et al (2016) explica que eventos pós-

traumáticos podem interferir no desenvolvimento físico, 

psíquico e social da criança. Entre os principais sintomas estão 

a incapacidade de desenvolver atividades normais, a 

vulnerabilidade aumentada e a dificuldade de socialização. 

Assim como o exposto, a criança acompanhada neste estudo, 

apresentava estes sintomas. 

 Souza, Vizotto e Gomes (2018) explica que o sofrimento 

de violência na infância está relacionado com o aumento da 

ansiedade e depressão na vida adulta. 

 O acompanhamento com o psiquiatra do hospital 

universitário revelou a necessidade da inserção de Risperidona, 

fármaco que, segundo a bula, é indicado para tratar pacientes 

com esquizofrenia ou psicoses, contudo, entre os efeitos 

colaterais estão a falta de sono, a tontura, má digestão, prisão 

de ventre, podendo ser prejudicial a esta infante, uma vez que 

a mesma está na fase escolar. 

 A conversa sobre a relação familiar nos trouxe 

informações que não estavam contidas no prontuário da 

paciente. Uma delas era o fato de que o pai e criança possuíam 

uma relação cortada e, em outro momento, nos foi relatado que 

a infante possuía dificuldades em se relacionar com as pessoas 

e, segundo Souza, Vizotto e Gomes (2018), pode ser 

considerado uma das reações pós traumáticas que a criança 

pode apresentar. 
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 Por isso, demonstra-se a importância de manter um 

vínculo entre o profissional e o familiar/paciente, para que o 

mesmo se sinta seguro e possa compartilhar informações 

subjetivas que podem ser essenciais na prestação e 

direcionamento dos cuidados à criança e ao adolescente 

hospitalizado. 

 É importante que a família do paciente seja inserida no 

processo do cuidar, sendo uma fonte de dados relevantes no 

cuidado ao paciente, tornando-se ativos no processo saúde e 

doença, para isso, torna-se necessário que o profissional de 

enfermagem o inclua no processo do cuidado, permitindo que o 

mesmo enfrente a doença e preste apoio ao doente 

(AZEVÊDO; LANÇONI; CREPALDI, 2017). 

 Além disso, através da assistência voltada a família, 

evidenciou-se que a mãe também sofre um processo pós-

traumático após os episódios de agressão, embora essas 

características pós-traumáticas sejam mais evidentes em 

crianças em desenvolvimento (SOUZA; VIZOTTO; GOMES, 

2018).  

 Assim, torna-se necessário que o profissional tenha uma 

visão holística ao binômio paciente-família, tornando possível a 

prestação de um cuidado voltado a toda a família hospitalizada, 

diminuindo assim o medo e a ansiedade de todos, podendo 

tornar a hospitalização um momento de aprendizado, 

diminuindo o medo e a ansiedade de ambos (AZEVÊDO; 

LANÇONI; CREPALDI, 2017). 

 Para mais, salienta-se a importância da realização das 

visitas multidisciplinares e a inserção dos estagiários nas 

mesmas, pois tais momentos promovem uma experiência única 

de conhecimento, além de ser o momento da exposição e 
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compartilhamento de achados sobre o paciente, tornando o 

plano de cuidado multiprofissional direcionado e holístico 

(AZEVÊDO; LANÇONI; CREPALDI, 2017). 

 Diante do exposto, o estágio obrigatório de enfermagem 

no setor pediátrico demonstra um campo específico e cheio de 

aprendizados necessários para que o graduando possa se 

tornar um bom enfermeiro. Além disso, Nascimento et al (2015) 

explica que a concepção da assistência holística é aprendida 

durante os estágios obrigatórios e são importantes no 

reconhecimento profissional. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este estudo contribuiu para o conhecimento da atuação 

do enfermeiro na assistência ao infante hospitalizado, indicando 

ferramentas que, segundo a literatura, melhoram o cuidado 

prestado à criança e sua família.  

Ressalta-se que esta experiência foi de grande valia para 

os graduandos de enfermagem, pois o público pediátrico 

apresenta especificidades que não podem ser abordadas 

apenas teoricamente, pois dificultaria a prestação de cuidados 

ao paciente. 

Além disso, a prática assistencial na enfermagem 

pediátrica à criança de sete anos, nos demonstrou a 

importância da utilização dos diagnósticos de enfermagem 

norteados por uma literatura vigente, tornando possível a 

utilização da SAE e do PE, norteando assim a prática da equipe 

de enfermagem. 

A vivência nos fez compreender que o APGAR familiar, 

o genograma e o ecomapa podem ser utilizados para conhecer 
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a dinâmica familiar e prováveis determinantes de saúde que 

podem influenciar no processo saúde doença, podendo ser um 

bom aliado na obtenção de dados para o histórico de 

enfermagem, facilitando a criação de vínculo afetivo entre o 

binômio criança/cuidador e enfermeiro. 

Além disso, as escalas de Braden, IICP e Humpty Dumpt 

são importantes na avaliação individual de cada paciente, pois 

permite conhecê-lo individualmente, e ajuda ao enfermeiro a 

gerir sua equipe. Salienta-se que a utilização destas escalas 

devem ser realizadas pela equipe multiprofissional e serem 

reavaliadas de acordo com as necessidades de cada paciente. 

Evidencia-se a importância do binômio paciente-família 

na assistência da enfermagem, sendo o enfermeiro um dos 

responsáveis por tornar este momento menos traumático para 

ambos. 

Ressalta-se a importância do estágio obrigatório na área 

da enfermagem pediátrica, pois a assistência a estes pacientes 

exige especificidades que só poderão ser adquiridas em 

práticas, além de familiarizar o estudante de enfermagem à 

assistência. 

Considera-se a importância da realização de pesquisas 

teóricas e práticas sobre esta temática, buscando um 

aprofundamento teórico, além de promover um embasamento 

sustentado à prática da enfermagem. 

Através desta vivência, notou-se uma maior 

aproximação dos graduandos de enfermagem com a área da 

pediatria, sendo possível construir uma relação com a 

criança/adolescente e seu familiar, possibilitando uma 

assistência integral ao binômio paciente e acompanhante. 
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RESUMO: A obesidade infantil é considerada um problema na 
saúde pública e, vem apresentando uma elevação na sua 
prevalência, o que torna relevante a estratégia de promoções 
com foco a reduzi-la. Trata-se de uma doença de causa 
multifatorial, englobando fatores genéticos, afetivos e 
ambientais. Por conseguinte, tem-se observado a importância 
dos hábitos alimentares dos pais em relação aos das crianças, 
apesar que essa responsabilidade, por vezes, não é atentada 
por eles, causando o aparecimento da obesidade e de doenças 
associadas, que só então é tratada, gerando gastos com a 
saúde e comprometendo a qualidade de vida das crianças. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Uma vez que 
bem realizado, contemplando as etapas minuciosamente, essa 
ferramenta assume qualidade rigorosa tão quanto às pesquisas 
de base, possibilitando a permanência da autenticidade das 
informações pesquisadas. Dentre o total de estudos 
encontrados, foram selecionados dezenove (n = 19), em uma 
relação de dezesseis periódicos distintos. Desses, 6 (31,6%) 
foram coletados da biblioteca eletrônica SciELO e 13 (68,4%) 
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na LILACS.  Dessa forma, tendo em vista a prevalência da 
obesidade infantil, considera-se um tema relevante ao campo 
da pesquisa, sendo considerável a busca contínua de estudos 
que abordem essa temática, considerando a contribuição que 
cada um tem sob a busca de uma resolutividade para esse 
problema. 
 
Palavras-chave: Obesidade Infantil. Pais. Saúde Pública.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade infantil é considerada um problema na 

saúde pública e, vem apresentando uma elevação na sua 

prevalência, o que torna relevante a estratégia de promoções 

com foco a reduzi-la. Trata-se de uma doença de causa 

multifatorial, englobando fatores genéticos, afetivos e 

ambientais, sendo ocasionada por um desequilíbrio entre a 

ingesta e o gasto de calorias pelo corpo, resultando no aumento 

do peso corporal devido ao aumento do tecido adiposo, 

possibilitando o agravo de doenças, como as Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (JUNIOR et al., 2018; SANTOS et al., 

2017).  

 Dados epidemiológicos observam, no Brasil, uma 

prevalência de excesso de peso de aproximadamente um terço 

das crianças que se encontram na faixa etária entre cinco e 

nove anos. Por conseguinte, tem-se observado a importância 

dos hábitos alimentares dos pais em relação aos das crianças, 

apesar que essa responsabilidade, por vezes, não é atentada 

por eles, causando o aparecimento da obesidade e de doenças 

associadas, que só então é tratada, gerando gastos com a 

saúde e comprometendo a qualidade de vida das crianças 
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(NASCIMENTO et al., 2015; SANTOS; PEREIRA; CRUZ, 

2018). 

 O aumento do sedentarismo e do quantitativo de tempo 

desprendido às mídias, consiste em um fator contribuinte para 

o aumento da obesidade infantil, tendo em vista que é limitado 

as horas gastas com atividades físicas e, ampliada com a 

utilização de eletrônicos, que são instrumentos para as 

propagandas, as quais muitas vezes assumem um papel de 

influência na alimentação das crianças, tendo em vista a 

facilidade de persuasão à esse público (SOARES et al., 2014).  

Dessa forma, o presente estudo tem como questão 

norteadora: a obesidade infantil como um problema na saúde 

pública pode ser relacionada aos hábitos alimentares das 

crianças em parte à família? Tem como objetivo identificar na 

produção científica a obesidade infantil como um problema 

crescente na saúde pública e os hábitos alimentares das 

crianças em parte à família.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Uma 

vez que bem realizado, contemplando as etapas 

minuciosamente, essa ferramenta assume qualidade rigorosa 

tão quanto às pesquisas de base, possibilitando a permanência 

da autenticidade das informações pesquisadas. Ainda, foi 

realizada a busca de artigos científicos que alcançasse o tema 

proposto, a fim de garantir o embasamento em evidências 

relevantes (HOPIA; LATVALA; LIIMATAINEN, 2016). 

Além disso, constitui-se na realização de seis etapas 

consecutivas e interdependentes. Na primeira etapa, ocorre o 
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processo de definição do problema e a seleção da questão 

norteadora. Logo após, inicia-se a segunda etapa, na qual se 

faz uma busca na literatura de estudos pertinentes ao tema, por 

meio da utilização de, por exemplo, bases de dados eletrônicos 

e bibliotecas virtuais, atentando-se ao padrão fidedigno dos 

resultados encontrados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2019). 

Dando continuidade às etapas, a terceira etapa se dá 

pela coleta de dados, realizando a extração e organização das 

informações coletadas nos estudos. Na quarta etapa, realiza-se 

uma análise crítica dos estudos selecionados. Em seguida, na 

quinta etapa, ocorre a discussão dos resultados fundamentada 

em evidências relevantes. Na sexta e última etapa, realiza-se 

uma síntese das informações, com o intuito de facilitar o 

entendimento dos leitores (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2019). 

A coleta dos dados se deu entre julho e novembro de 

2019, por meio da busca na biblioteca virtual Scientific Eletronic 

Library Online – SciELO e, na base de dados eletrônica 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

– LILACS, através dos descritores em português “Obesidade 

Infantil” e “Pais” e seus respectivos correspondentes em inglês: 

“Pediatric Obesity” e “Parents”, combinados através do conector 

booleano “AND”. Os critérios de inclusão utilizados nesse 

estudo foram: artigos nacionais publicados entre 2014 e julho 

de 2019, escritos em português e, que se encontram gratuitos 

e na íntegra. Ademais, como critérios de exclusão, foram 

eliminados artigos que não satisfizeram ao tema, duplicados 

entre as fontes eletrônicas, editoriais, teses de doutorado e 

dissertações de mestrado. 
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Dessa forma, para uma melhor organização das 

informações apresentadas ao leitor, realizou-se uma planilha 

com dados relativos aos estudos utilizados, como: título, autor, 

base de dados/biblioteca, periódico, método/ nível de evidência, 

país e ano. Além disso, os estudos foram classificados em 

níveis de evidências a partir de um sistema de classificação com 

até sete níveis, conforme a Tabela 1. 

 

TABELA 1 – relação dos níveis de evidência e suas 

respectivas definições. 

NÍVEL DEFINIÇÃO 

Nível I Evidências provenientes de revisões sistemáticas 

ou meta-análise de relevantes ensaios clínicos 

Nível II Evidências advindas de pelo menos um ensaio 

clínico randomizado controlado bem delineado 

Nível III Ensaios clínicos bem delineados sem 

randomização 

Nível IV Estudos de coorte e de caso controle bem 

delineados 

Nível V Revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos 

Nível VI Evidências oriundas de um único estudo descritivo 

ou qualitativo 

Nível 

VII 

Opinião de autoridades ou relatório de comitês de 

especialistas 

Fonte: Stillwell, S. B. et al, 2010. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No decorrer da busca na literatura, constituindo-se a 

segunda etapa do processo, foram encontrados 47 artigos na 

SciELO e 1420 artigos na LILACS, resultando 1467, conforme 

o fluxograma na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos 

nas fontes eletrônicas, João Pessoa–PB, 2019. 

 

 
Fonte: João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

 

Dentre o total de estudos encontrados, foram 

selecionados dezenove (n = 19), em uma relação de dezesseis 

periódicos distintos, conforme a Tabela 2. Desses, 6 (31,6%) 

foram coletados da biblioteca eletrônica SciELO e 13 (68,4%) 

na LILACS. Em relação aos periódicos, do total de dezenove 

artigos, dois advieram da Revista Ciência e Saúde Coletiva 

(10,5%), três da Jornal de Pediatria (15,8%) e, nos demais, uma 

publicação (5,3%) em cada.  

No período de 2014 a 2019, foi observado publicações 

de quatro artigos em 2014 (21%); cinco em 2015 (26,3%); 2017 

com sete publicações anuais (36,8%) e 2018 com quatro (21%). 

Dessas, dezoito publicadas no Brasil (94,7%) e uma publicada 

em Portugal (5,3%). Em se tratando dos tipos dos estudos 
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coletados, houveram dezoito (94,7%) estudos descritivos, com 

nível de evidência VI e um (5,3%) estudo de caso controle com 

nível de evidência IV. 

 

Tabela 2 - Relação da amostra final dos estudos 

selecionados, João Pessoa-PB, 2019. 
n Título Autores Base de 

dados/bi
blioteca 

Perió
dico 

Método/
nível de 
evidênci

a 

País Ano 

1 Estratégias 
maternas 
referentes à 
alimentação e 
à atividade 
física e sua 
relação com o 
estado 
nutricional dos 
filhos. 

FLORES
-PEÑA, 
Y. et al. 

SciELO Revis
ta 
Latino
-
ameri
cana 
de 
Enfer
mage
m 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2014 

2 “Não pode!”: a 
função paterna 
e a obesidade 
infantil. 

MISHIMA
-
GOMES, 
F. K. T.; 
DEZAN, 
S. Z.; 
BARBIE
RI, V.  

LILACS PSIC
O 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2014 

3 Contribuições 
da clínica da 
parentalidade 
no 
atendimento 
de um caso de 
obesidade 
infantil.  

CAMPAN
A, N. T. 
C.; 
GOMES, 
I. C.; 
LERNER
, R.  

LILACS Psicol
ogia 
Clínic
a 

 Brasil 2014 

4 Problemas 
psicológicos e 
psicodinâmico
s de crianças e 
adolescentes 
obesos: relato 
de pesquisa. 

ANDRAD
E, T. M.; 
MORAE
S, D. E. 
B.; 
ANCONA

LILACS Psicol
ogia: 
ciênci
a e 
profis
são 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2014 
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-LOPEZ, 
F. 

5 Frequência de 
sobrepeso e 
obesidade em 
crianças e 
adolescentes 
com autismo e 
transtorno do 
déficit de 
atenção/hipera
tividade. 

KUMME
R, A. et 
al. 

LILACS Revis
ta 
Paulis
ta de 
Pedia
tria 

Estudo 
de Caso 
Controle/
IV 

Brasil 2015 

6 Percepção dos 
pais acerca da 
qualidade de 
vida 
relacionada à 
saúde de 
crianças e 
adolescentes 
com excesso 
de peso. 

NASCIM
ENTO, 
M. M. R. 
et al. 

LILACS Jornal 
de 
Pedia
tria 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2015 

7 Influência 
infantil nas 
compras de 
alimentos 
ultraprocessad
os: 
interferência 
do estado 
nutricional.  

SCAPIN, 
T.; 
MOREIR
A, C. C.; 
FIATES, 
G. M. R. 

LILACS O 
Mund
o da 
Saúd
e 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil  2015 

8 Fatores 
associados ao 
consumo de 
bebidas 
açucaradas 
entre pré-
escolares 
brasileiros: 
inquérito 
nacional de 
2006. 

VEGA, J. 
B.; 
POBLAC
ION, A. 
P.; 
TADDEI, 
J. A. A. C. 

LILACS Ciênc
ia e 
Saúd
e 
Coleti
va 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2015 
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9 Diferença nos 
hábitos 
alimentares 
entre pais e 
filhos 
equatorianos 
relacionadas 
ao excesso de 
peso.   

ROMER
O-
SANDOV
AL, N. et 
al. 

SciELO Revis
ta 
Brasil
eira 
de 
Saúd
e 
Mater
no 
Infanti
l 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil  2017 

10 Práticas 
parentais de 
controlo 
alimentar: 
relação com o 
peso da 
criança. 

COELHO
, C.; 
AFONSO
, L.; 
OLIVEIR
A, A. 

SciELO Assoc
iação 
Portu
guesa 
de 
Nutriç
ão 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Portu
gal 

2017 

11 Excesso de 
peso, 
obesidade, 
passos e 
atividade física 
de moderada a 
vigorosa em 
crianças. 

OLIVEIR
A, L. C. et 
al. 

SciELO Revis
ta de 
Saúd
e 
Públic
a 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2017 

12 Sobrepeso e 
obesidade 
infantil: 
conhecimento
s e percepções 
dos 
professores de 
creches 
públicas. 

FECHIN
E, A. D. 
L. et al. 

LILACS Revis
ta 
Baian
a de 
Saúd
e 
Públic
a 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2017 

13 Obesidade 
infantil: 
compreender 
para melhor 
intervir. 

FRONTZ
EK, L. G. 
M.; 
BERNAR
DES, L. 
R.; 

LILACS Revis
ta de 
Abord
agem 
Gestá
lica 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2017 
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MODEN
A, C. M. 

14 Implicações da 
pouca 
preocupação e 
percepção 
familiar no 
sobrepeso 
infantil no 
município de 
Curitiba, PR, 
Brasil. 

SANTOS
, D. F. B. 
et al. 

LILACS Ciênc
ia e 
Saúd
e 
Coleti
va 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2017 

15 Percepções 
das famílias 
sobre hábitos 
alimentares da 
criança que 
está obesa. 

LEVORLI
NO, S. 
A.; 
SILVA, A. 
A.; 
LOPES, 
G. S. S. 
P. 

LILACS Ciênc
ia, 
Cuida
do e 
Saúd
e 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2017 

16 Associação da 
obesidade 
parental a 
atividade física 
e 
comportament
os sedentários 
de seus filhos: 
o estudo 
CASPIAN-V. 

ANGOO
RANI, P. 
et al. 

SciELO Jornal 
de 
Pedia
tria 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2018 

17 Fatores 
associados à 
subestimação 
do status do 
peso da 
criança pelos 
pais. 

WARKE
NTIN, S. 
et al. 

SciELO Jornal 
de 
Pedia
tria 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2018 

18 Estado 
nutricional de 
crianças em 
creches de 
Carapicuíba – 
SP comparado 
ao de seus 
pais. 

ALVES, 
N. I. et al. 

LILACS Revis
ta 
Eletrô
nica 
de 
Comu
nicaç
ão, 
Infor

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2018 
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maçã
o e 
Inova
ção 
em 
Saúd
e 

19 Fatores 
socioeconômic
os associados 
à obesidade 
infantil em 
escolares do 
município de 
Carapicuíba 
(SP, Brasil). 

ESKENA
ZI, E. M. 
S. et al. 

LILACS Revis
ta 
Brasil
eira 
de 
Ciênc
ias da 
Saúd
e 

Estudo 
Descritiv
o/VI 

Brasil 2018 

Fonte: João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

  

Ainda, vale salientar a importância de utilizar estudos 

com considerável nível de evidência, a fim de produzir uma 

revisão da literatura com um alto padrão de criteriosidade, 

atentando-se não somente à seleção dos artigos relevantes, 

mas também realizando uma síntese rigorosa do tema, 

corroborando para uma qualificação e avanço das assistências 

na saúde baseadas em evidências (ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014). 

 

Hábitos alimentares das crianças em parte às famílias 

O excesso de peso vem assumindo o lugar de 

predominância como problemática nutricional do Brasil e, no 

que se refere ao público infantil relativo a essa temática, tem-se 

observado uma alta prevalência do papel de influência que a 

família tem sobre os comportamentos das crianças, 

relacionados às práticas de alimentação e da realização de 

atividade física, sendo o estado nutricional e os hábitos 

alimentícios dos filhos uma associação considerável aos 
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costumes alimentares dos pais (ALVES et al., 2018; 

FRONTZEK; BERNARDES; MODENA, 2017; COELHO; 

AFONSO; OLIVEIRA, 2017; FLORES-PEÑA et al., 2014).  

Ademais, para um bom crescimento e desenvolvimento 

físico, social e psicológico de uma criança, deve-se considerar 

a ingestão de alimentos benéficos à saúde, com vistas a não 

ocasionar uma complicação futura, considerando o grande 

potencial nutricional que os alimentos têm sob a saúde de um 

indivíduo. Entretanto, tem-se verificado influência por parte das 

crianças para com os pais no consumo de alimentos com baixo 

valor nutricional e com alto índice calórico (ALVES et al., 2018; 

SCAPIN; MOREIRA; FIATES, 2015). 

Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

houve um desfalque no que se refere a sua presença nos 

afazeres domiciliares e, entre eles, a preparação dos alimentos 

da família, dificultando o ensino dos bons hábitos alimentares 

aos filhos e, dando possibilidade a entrada e ingesta de 

alimentos de fácil preparo, os industrializados, porém, muitas 

vezes, de alto teor calórico, propiciando, assim, o crescimento 

da obesidade infantil (IERVOLINO; SILVA; LOPES, 2017). 

Ainda, verificou-se que pais que apresentam 

superproteção para com seus filhos, que retratam problemas de 

álcool e outras drogas, portadores de graves problemáticas da 

saúde mental, bem como crianças que sofreram maus tratos e 

violências, que atravessaram o processo de divórcio de seus 

pais e que tiveram rejeição paternal ou maternal apontam uma 

grande pré-disposição para o desenvolvimento de obesidade, 

em virtude da história de vida ao qual o sujeito vive, tomando, 

muitas vezes, como válvula de escape a compulsão pela 

comida (ANDRADE; MORAES; LOPEZ-ANCONA, 2014). 
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A limitada prática de atividade física e a prevalência de 

comportamentos sedentários são fatores contribuintes para 

determinar obesidade infantil, que podem ser influenciados 

tanto pelo peso quanto pelos hábitos de vida dos pais – 

condicionando condutas alimentares não saudáveis. Ainda, são 

dois contribuintes mais efetivos na propensão à obesidade 

infantil: a predisposição genética e os fatores ambientais e 

comportamentais – correlacionados à própria obesidade dos 

pais (ANGOORANI et al., 2018). 

 

Obesidade infantil: problema crescente na saúde pública 

A obesidade infantil é considerada uma adversidade na 

saúde pública, que vem assumindo um aumento considerável 

no número de casos, bem como fazendo parte do fenômeno da 

“transição nutricional”, no qual há uma elevação da prevalência 

de excesso de peso e obesidade e, redução da incidência de 

desnutrição. Ainda, considera-se como um fator elevado de 

predisposição para o desenvolvimento precoce de doenças 

crônicas, as quais irão perdurar até a vida adulta do indivíduo, 

dificultando a qualidade de vida, assim como aumentando os 

custos com a saúde (ESKENAZI et al., 2018; SANTOS et al., 

2017). 

Além disso, fatores como mais anos de escolaridade dos 

pais são considerados contribuintes para a redução da 

obesidade infantil, tendo em vista que uma maior renda 

possibilita a compra de alimentos de excelente qualidade e, 

uma melhor representatividade na orientação à saúde do filho. 

Em contrapartida, tem-se verificado que um maior poder 

aquisitivo propicia a aquisição de alimentos industrializados, os 

quais apresentam alto teor calórico e, correlacionado à 



OBESIDADE INFANTIL COMO UM PROBLEMA CRESCENTE NA SAÚDE PÚBLICA 

E OS HÁBITOS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS EM PARTE À FAMÍLIA 

 

322 
 

atenuação da prática de exercícios físicos, torna-se um fator 

contribuinte para o desenvolvimento da obesidade (ESKENAZI 

et al., 2018; SANTOS et al., 2017). 

Com a criação de políticas públicas de saúde, 

concatenada às ferramentas educacionais que visem estimular 

hábitos saudáveis, como a inserção de alimentos sadios na 

dieta familiar e a realização de exercícios físicos – tendo em 

vista o reconhecido benefício desse para o sistema 

cardiovascular e sua prevenção para riscos – bem como o 

trabalho conjunto entre os responsáveis da criança, os 

professores e profissionais de saúde, consistem em um início 

para uma melhoria da prevalência de obesidade infantil, 

compreendendo a relação existente entre criança saudável, 

peso adequado e alimentação apropriada (ESKENAZI et al., 

2018; FECHINE et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017). 

Ademais, a busca de auxílio com um profissional por 

parte dos pais para com seus filhos, diante de um quadro de 

obesidade infantil, muitas vezes, ocorre quando há o 

acometimento de uma patologia associada, como dores nas 

articulações, indisposições e hipertensão, bem como aumento 

das proporções corporais, diabetes, dislipidemias e acidentes 

vasculares, além de problemas comportamentais como a 

ansiedade, ou seja, quando encontra-se em um estado grave, 

sendo negligenciada por um desfavorável tempo. Dessa forma, 

compreende-se que a conscientização dos pais acerca do 

excesso de peso nas crianças é primordial tanto para a 

prevenção quanto para o tratamento da obesidade infantil e a 

busca por estilos de vida mais saudáveis (FECHINE et al., 2017; 

WARKENTIN et al., 2018; ROMERO-SANDOVAL et al., 2017). 
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Ainda, tem-se verificado que crianças portadoras de 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam uma maior 

predisposição para o sobrepeso e obesidade. Além disso, 

alguns fármacos, como a risperidona, tem uma contribuição 

para o desenvolvimento de excesso de peso, tendo em vista um 

de seus efeitos colaterais, necessitando-se assim, um 

monitoramento contíguo às alterações metabólicas, com 

incentivo de práticas de atividade física e uma alimentação 

saudável (KUMMER et al., 2015). 

 

Influência midiática e o comprometimento emocional 

As propagandas midiáticas são fortes influenciadoras de 

hábitos alimentares pouco saudáveis e do sedentarismo, 

propiciando a prevalência da obesidade, principalmente na 

faixa etária infanto-juvenil, tendo em vista o grande quantitativo 

de tempo destinado às mídias por parte desse público. Um fator 

importante para a contribuição dessas para o crescimento do 

sobrepeso é a predominância de propagandas de alimentos 

ricos em gordura, açúcar e sal, direcionadas às crianças, sendo 

essas um grupo com uma forte tendência às influências 

publicitárias (VEGA; POBLACION; TADDEI, 2015). 

 São vários mecanismos utilizados pelo marketing digital 

para persuadir o público infantil, como a utilização de desenhos 

animados e brindes, gerando vínculos emocionais. Dessa 

forma, a ineficácia da fiscalização efetiva das publicidades 

invasivas possibilita a exposição dessas às crianças, 

dificultando no processo de ensinamento de bons hábitos 

alimentares (VEGA; POBLACION; TADDEI, 2015). 
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 Além disso, crianças e adolescentes com sobrepeso e 

obesidade apresentam comprometimento no bem-estar físico e 

psicossocial, um impacto negativo que implica a qualidade da 

saúde do indivíduo com repercussões como a ansiedade, baixa 

autoestima, manifestações depressivas, podendo haver 

ideações suicidas, e o bullying, bem como impacto emocional 

nos responsáveis (NASCIMENTO et al., 2015). 

 Ademais, tem-se observado que há um aumento do 

preconceito por parte da sociedade, contribuindo para uma 

diminuição do quantitativo de amigos, como também do afeto 

familiar, o que propicia um menor rendimento escolar, além de 

comprometer ainda mais a autoestima, levando ao 

desenvolvimento de problemas emocionais já citados. Ainda, 

apresentam uma propensão para adotar maus hábitos, como o 

etilismo e o tabagismo (NASCIMENTO et al., 2015). 

Por conseguinte, o comportamento alimentar compulsivo 

de uma criança pode estar relacionado, também, à fragilidade 

do vínculo pais-filhos – importante fator para a formação do 

sujeito. Além disso, a família tem um papel de possibilitar um 

ambiente emocionalmente estável para as crianças. Essa 

vulnerabilidade é uma predisposição para o desenvolvimento 

de incômodos físicos e emocionais, possibilitando problemas 

comportamentais como a baixa autoestima, dependência, 

insegurança e sentimento de solidão, bem como sedentarismo, 

relações afetivas comprometidas, intensos conflitos e o 

consumismo. Dessa forma, a intensa busca por alimentos pode 

ser entendida como uma indicação de ansiedade, sinalizando 

uma problemática do psíquico, do sentimental e das relações 

(CAMPANA; GOMES; LERNER, 2014; MISHIMA-GOMES; 

DEZAN; BARBIERI, 2014). 
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CONCLUSÕES  

 

A obesidade infantil é considerada um crescente problema 

na saúde pública, apresentando um alto grau de predisposição 

para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis e, comprometendo a saúde de crianças, bem 

como acompanhando-as até a vida adulta, resultando em 

dificuldades na qualidade de vida e, aumentando custos com a 

saúde. 

Além disso, verificou-se o papel de influência que os pais 

têm sob a alimentação e atividade física dos filhos, sendo os 

hábitos alimentares desses uma correlação importante aos 

costumes alimentícios daqueles. Ademais, uma restrita prática 

de atividade física e um contínuo comportamento sedentário, 

bem como fatores genéticos são contribuintes para o 

desenvolvimento da obesidade infantil. 

Ainda, fatores como as propagandas midiáticas assumem 

um papel de influência muito forte sobre o público infantil, 

utilizando-se de ferramentas persuasivas como desenhos 

animados e brindes, construindo vínculos afetivos com as 

crianças. Por conseguinte, pode-se compreender que a 

excessiva busca por alimentos é considerada um indicativo de 

ansiedade, entendendo-se que pode haver um 

comprometimento psíquico, emocional e das relações no 

indivíduo. 

Dessa forma, tendo em vista a prevalência da obesidade 

infantil, considera-se um tema relevante ao campo da pesquisa, 

sendo importante a busca contínua de estudos que abordem 

essa temática, considerando a contribuição que cada um tem 

sob a busca de uma resolutividade para esse problema. 
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RESUMO: A partir da segunda metade do século XX, a 
vacinação no Brasil se intensificou e se difundiu nacionalmente 
por meio de campanhas de vacinação específicas. Atualmente 
a compreensão dos pais/responsáveis da importância da 
vacinação infantil é fundamental para a adesão ao esquema 
vacinal completo. Portanto, este estudo buscou informar acerca 
da importância da vacinação, dos seus riscos e benefícios, 
através de uma metodologia com abordagem qualitativa, 
descritiva e exploratória .A estratégia de imunização virou 
vítima de sua própria eficácia. As gerações que cresceram 
vacinadas não acham importante vacinar os filhos para doenças 
que supostamente “não existem”.A decisão de vacinar sofre a 
influência de fatores sociais que incluem a experiência pessoal, 
a história familiar, a opinião de amigos - ao lado de tantas outras 
decisões a serem tomadas em relação aos filhos - a relevância 
da vacinação pode perder o significado e a importância. 
Importante lembrar, também, que vacina não é coisa de criança. 
Adultos, adolescentes e idosos também devem manter a 
carteira atualizada, afinal a vacinação é a melhor maneira de 
lidar com doenças infecciosas, que podem ser 



PERCEPÇÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DAS VACINAS E DA RECUSA 

VACINAL 

331 
 

evitadas.Ademais, o Brasil possui um dos melhores programas 
de imunização do mundo, mas ainda há dificuldade em manter 
a população vacinada. A equipe de saúde deve planejar ações 
que visem solucionar as dificuldades enfrentadas para a 
vacinação, orientá-los quanto à sua importância, segurança  e 
possíveis efeitos adversos, a fim de aumentar a adesão ao 
método, contribuindo para a melhoria da qualidade da saúde de 
todos. 
Palavras-chave: Importância da imunização; Recusa de 
vacinação; Médicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A primeira vacina, contra a varíola, foi descoberta no final 

do século XVIII por Edward Jenner, mas foi a partir de meados 

da década de 1920, que a imunização foi realizada como rotina 

estendida à população em diversos países, incluindo o Brasil. 

Desde então o desenvolvimento de vacinas e o aprimoramento 

de sua tecnologia ganhou muito espaço como uma ferramenta 

médica e de saúde pública e despertou grande interesse 

mundial, de organizações de saúde, governo até a indústria 

farmacêutica (). 

A partir da segunda metade do século XX, a vacinação 

no Brasil se intensificou e se difundiu nacionalmente por meio 

de campanhas de vacinação específicas, como a campanha de 

erradicação da varíola entre 1967 e 1980, e a vacinação em 

massa no país (FONSECA CMO, 2017).  

Nessa trajetória, em 1973 foi criado o Programa Nacional 

de Imunização (PNI), institucionalizado pela Lei no 6.259 em 30 

de outubro de 1975, com objetivo de coordenar ações 

sistemáticas e ordenadas de vacinação em esfera nacional, e 
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intensificar as atividades de imunização no país, em quantidade 

e qualidade (BRASIL, 2018; DOMINGUES; TEIXEIRA, 2018). 

Apesar de ser um investimento em saúde com excelente 

custo × efetividade, determinando enorme impacto na saúde, 

evitando milhões de mortes por ano e aumentando a 

expectativa de vida,  a aceitação das vacinas não é universal. 

À medida que aumentaram o número de vacinas disponíveis e 

o seu uso por programas de saúde pública, cresceu também a 

quantidade de pessoas e grupos que declaram preocupações 

com a segurança e a necessidade da aplicação das vacinas. 

Pais, cuidadores, pacientes e os próprios profissionais da saúde 

fazem parte desses grupos. (WORLD HEALT ORGANIZATION; 

2019) 

O movimento antivacinas e a indecisão/o retardo na 

utilização das vacinas induzem atitudes que colocam em risco 

não só a saúde individual do não vacinado, mas de todos à sua 

volta. 

Desinformação, informações erradas/insuficientes, 

mitos, informações pseudocientíficas, relação temporal com 

eventos adversos, ausência de memória da gravidade de 

epidemias anteriores, falta de credibilidade nas empresas 

produtoras de vacinas e/ou nas agências de saúde, ideologias 

religiosas e filosóficas podem ser consideradas causas dessas 

atitudes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

“indecisão vacinal” (vaccinehesitancy) como o atraso na 

aceitação ou recusa de vacinação a despeito da disponibilidade 

de serviços de vacinas.(GC LEVI; 2017). 

A questão da vacina é muito mais complexo do que muita 

gente imagina, envolve aspectos éticos e legais sobre a 

autonomia dos pais ou responsáveis que tenham a guarda da 

criança.No Brasil, uma lei federal de 1975, regulamentada por 
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um decreto de 1976, dispõe sobre a organização das ações de 

vigilância epidemiológica e o Programa Nacional de 

Imunizações estabelece que a vacinação é obrigatória em todo 

o território nacional. Esse mesmo decreto estabelece como 

dever de todo cidadão submeter-se, e os menores dos quais 

tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória. 

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) estabelece que é dever da família assegurar a efetivação 

dos direitos à saúde, o que inclui a vacinação de rotina.Do ponto 

de vista da relação médico-paciente, parentes que se opõem à 

vacinação de seus filhos podem prejudicar seriamente essa 

relação, o que pode ser suficiente para permitir que o médico 

deixe de atender esse paciente (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 

- ARTIGO 36). 

Considerando os médicos (particularmente os pediatras) 

como elementos fundamentais na manutenção da credibilidade 

das vacinas e a recomendação da OMS em avaliar esse 

comportamento, o objetivo deste estudo é descrever as 

possíveis causas para esse dado negativo e como o governo 

poderia reverter esse quadro, e identificar a percepção da 

importância das vacinas e os riscos da recusa vacinal entre a 

sociedade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho caracteriza-se como uma revisão 

bibliográfica, realizada a partir de pesquisas em base de dados, 

artigos e livros-texto. Os instrumentos para avaliar a confiança 

nas vacinas e a recusa vacinal ainda não estão bem 

estabelecidos. Para medir a hesitação de pais na aplicação das 

vacinas, uma ferramenta foi criada em 2017, denominada de 
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The Parent Attitudes about Childhood Vaccines (PACV), 

revisada e validada posteriormente pelo mesmo grupo de 

investigadores. Entretanto, para fazer essa avaliação em outras 

populações, ainda não há um instrumento validado. Por essa 

razão, optamos por  um artigo com informações atualizadas e 

baseadas em dados de livros e publicações sobre a importância 

das vacinas, o calendário oficial de vacinas do Ministério da 

Saúde, a vacinação do sujeito da pesquisa, a credibilidade no 

PNI, o conceito de proteção de rebanho, a segurança das 

vacinas, a importância dos eventos adversos pós-vacinais, 

além de responsabilidade social e aspectos éticos e legais da 

vacinação e da recusa vacinal e as possíveis causas para esse 

dado negativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os determinantes da recusa/indecisão vacinal são 

complexos, dúvidas sobre a real necessidade das 

vacinas, preocupações com a segurança das vacinas, 

medo de possíveis eventos adversos, conceitos 

equivocados sobre a segurança e eficácia das vacinas, 

preocupações com a possível "superexposição do 

sistema imune", experiências anteriores negativas com 

vacinas, desconfiança sobre a seriedade da indústria 

produtora de vacinas e o sistema de saúde, 

pensamentos heurísticos, questões filosóficas e 

religiosas podem estar envolvidos.                                                                               

A decisão de vacinar sofre a influência de fatores sociais 

que incluem a experiência pessoal, a história familiar, a 

opinião de amigos - ao lado de tantas outras decisões a 

serem tomadas em relação aos filhos - a relevância da 
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vacinação pode perder o significado e a importância, e 

esse debate é muito antigo, podemos datar em pelo 

menos cem anos atrás com a Revolta da vacina em 

1904. 

Figura 1. Revolta da vacina, 1904 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2019 

 

O acesso às informações (e desinformações) sobre 

vacinas veiculadas nas mídias influencia a tomada de decisão 

sobre vacinar ou não vacinar. As mensagens nem sempre são 

corretas, o que acarreta sentimentos conflitantes - pais com 

conhecimento insuficiente sobre doenças preveníveis por 

vacinas podem apresentar atitudes negativas sobre vacinas e 

profissionais de saúde. 

Assim como o sarampo, que reapareceu na vida do 

brasileiro em 2018 e 2019 – só nos últimos 90 dias, 3.339 casos 

foram confirmados em 16 estados – outras doenças que, até 

aqui, estão erradicadas podem voltar a assustar a população 
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brasileira. Rubéola, difteria e poliomielite, por exemplo, estão 

passíveis de ressurgir por causa da baixa cobertura vacinal. 

Enquanto uma doença não for erradicada do globo, há 

risco de ser reintroduzida por viajantes, pessoas contaminadas 

em outros países. Apenas a varíola é considerada erradicada, 

pois o vírus foi extinto na natureza e só existe em laboratório. O 

ideal para garantir a proteção de toda a população é que pelo 

menos 95% do público-alvo esteja vacinado. Chama-se de 

imunidade de rebanho, se a maioria está vacinada, o vírus não 

consegue avançar. Ou seja, tomar a vacina não é só uma 

questão pessoal, mas uma responsabilidade social.  

“Falsa sensação de segurança”. Sem conhecer a 

poliomielite e temer seus efeitos, a população está descuidando 

da imunização e a cobertura contra a doença também vem 

caindo vertiginosamente. Em 2018, 100,71% da população 

estava imunizada contra a doença viral que causa paralisia 

muscular em crianças. Em 2019, a porcentagem caiu para 

84,43%, chegando a 72,75% no início de setembro deste ano. 

Uma das teorias mais aceitas pelos médicos é que a 

estratégia de imunização virou vítima de sua própria eficácia. 

As gerações que cresceram vacinadas, sem saber o que é 

sarampo, difteria, rubéola ou poliomielite, não acham 

importante vacinar os filhos para doenças que supostamente 

“não existem”. 

Segundo a infectologista e gerente médica do Serviço de 

Vacinação do Sabin Medicina Diagnóstica, Ana Rosa dos 

Santos, é importante lembrar que vacina não é coisa de criança. 

Adultos, adolescentes e idosos também devem manter a 

carteira atualizada. 

“Temos um dos melhores programas de imunização do 

mundo, mas ainda há dificuldade em manter a população 

https://www.metropoles.com/brasil/difteria-e-rubeola-voltam-a-preocupar-o-pais
https://www.metropoles.com/saude/desinformacao-e-atraso-dos-pais-criam-vacuos-na-imunizacao
https://www.metropoles.com/saude/desinformacao-e-atraso-dos-pais-criam-vacuos-na-imunizacao
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vacinada. O profissional de saúde também precisa estar 

imunizado”, reforça a médica. “A vacina é a melhor maneira de 

lidar com doenças infecciosas, que podem ser evitadas”, 

completa. 

 

Figura 2. Gráfico com analise temporal dos anos de 

2016 a 2019 da recusa á administração da vacina tríplice 

viral no Brasil 

 

Fonte: próprio autor a partir de dados do DataSUS 2019 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) é referência 

mundial. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas 

vacinas no calendário do Sistema do Saúde (SUS) e é um dos 

poucos países no mundo que ofertam de maneira universal um 

rol extenso e abrangente de imunobiológicos. Porém, a alta taxa 

de cobertura, que sempre foi sua principal característica, vem 

caindo nos últimos anos, conforme demonstra o quadro na 

página ao lado, colocando em alerta especialistas e 

profissionais da área. 
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A coordenadora do PNI, do Ministério da Saúde, Carla 

Domingues, pondera uma possível dicotomia: o sucesso do 

programa pode ser uma das causas da queda da cobertura. 

Isso porque o PNI imunizou amplamente a população que hoje 

está com 30, 40 e 50 anos de idade, devidamente vacinada na 

infância, quando doenças como o sarampo ou a poliomielite 

eram visíveis e a preocupação em vacinar as crianças era 

maior. “Hoje, como a doença desapareceu, os pais que foram 

beneficiados pela vacina e que por isso não conviveram com a 

doença, muitas vezes não percebem a importância da 

imunização. Por isso, é imprescindível mostrar que, apesar de 

raros os casos, as doenças ainda existem e que, portanto, é 

primordial vacinar as crianças”, analisa. 

Especialistas concordam que são vários os fatores que 

justificam a diminuição da cobertura vacinal no país. O mais 

importante deles, na avaliação do assessor técnico do 

CONASS, Nereu Henrique Mansano, é o modelo de atenção à 

saúde prevalente, que prioriza as condições agudas de saúde 

e que, descolado da Atenção Primária à Saúde (APS), não dá 

conta do devido acompanhamento dos cidadãos. “Apesar dos 

inegáveis avanços e melhoria de acesso à APS, não podemos 

ignorar que ainda há uma falta de integração entre ela e as 

ações de vigilância, prevenção e promoção. Infelizmente, nem 

sempre a organização dos serviços privilegia a continuidade do 

cuidado”. 

O cuidado a qual Mansano se refere é àquele que 

acompanha um cidadão desde antes mesmo dele nascer e a 

imunização é parte imprescindível deste acompanhamento. Por 

isso, a importância e a necessidade de que as Unidades 

Básicas de Saúde sejam organizadas para ações de 

continuidade do cuidado e de acompanhamento e não somente 
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para atendimento de demanda espontânea. “Buscar ativamente 

a comunidade por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, 

integrar o cuidado com ações de prevenção e promoção, 

alimentar corretamente os sistemas de informação são ações 

que certamente vão tornar a imunização ainda mais eficiente e 

eficaz no Brasil”, reitera. 

Outro aspecto importante que pode influenciar nos dados 

da vacinação no Brasil é a mudança do sistema de informação 

do PNI, antes alimentado pelas doses aplicadas, passando para 

o registro nominal. Carla Domingues afirma que a mudança faz 

parte das ações que visam contribuir com o programa e que a 

informatização do processo de vacinação tem como um dos 

objetivos identificar as áreas que estão efetivamente com 

baixas coberturas vacinais, considerando que as doenças 

caminham junto com a população. “O sistema mostrará, por 

exemplo, se há um bairro específico com baixa cobertura em 

um município com alta cobertura. Com o registro nominal é 

possível identificar não apenas a localidade, mas quem são as 

pessoas, idade, sexo, sendo essas informações fundamentais 

para o planejamento das ações do programa”. O SIS-PNI 

atualmente está implantado em 60% das salas de vacina e a 

meta é de que esteja em 100% delas até o final deste ano. 

Para tanto, alguns obstáculos precisam ser enfrentados 

pois além dos equipamentos e toda logística necessária, é 

preciso ter pessoal treinado para alimentar o sistema, conforme 

explica a coordenadora do PNI. “São necessárias informações 

como o nome completo, endereço, telefone, tipo de vacina 

aplicada, etc., o que torna o processo mais complexo e exige 

mais organização”, explica. No entanto, a mudança pretende 

otimizar as ações futuras, por isso, vale a pena o esforço e 

preparo dos estados e municípios para atender essa nova 
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demanda do programa, conforme destaca Nereu Henrique 

Mansano, que é coordenador das Câmaras Técnicas de 

Epidemiologia e de Informação e Informática do CONASS. 

“Além de melhorar a avaliação da cobertura, o sistema permite 

o acompanhamento adequado do usuário caso ele mude de 

unidade de saúde ou perca o cartão de vacinas”. 

Prevenir a doença é melhor do que tratá-la. E a 

vacinação é uma das medidas mais importantes e eficazes de 

prevenção. A vacina estimula o sistema imunológico a produzir 

anticorpos que destroem os micro-organismos invasores 

(bactérias ou vírus) tornando a pessoa, assim, imunizada. A 

Secretaria da Saúde do Ceará reforça a importância de a 

população ficar atenta ao calendário vacinal e manter a rotina 

de imunização, atualizando a caderneta de vacinação. 

  Cada faixa etária tem sua vacina específica e todas as 

vacinas, com exceção da Influenza, ficam disponíveis fora do 

período de campanhas. Quanto mais pessoas são imunizadas, 

mais comunidades são protegidas contra doenças e menor é a 

chance de contaminar outras pessoas. Conforme o Calendário 

Nacional de Vacinação, as vacinas estão disponíveis para 

crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes 

Os estados e municípios são os maiores responsáveis 

pelo controle das vacinações, mas o fortalecimento do PNI 

depende do avanço da gestão em todos os níveis do SUS. “A 

experiência com a vacina do HPV, que não atingiu as 

coberturas vacinais, é um bom exemplo de como a gestão pode 

atuar para evitar perdas e desperdício. A validade da vacina é 

muito específica, por isso a oferta deve ser planejada e as 

campanhas intensificadas. Caso a cobertura não seja 
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alcançada e haja sobra, a vacina pode ser ofertada para outros 

grupos. Estados e municípios podem melhorar a gestão do 

programa, identificando os locais de baixa cobertura e 

promovendo ações em períodos e para grupos determinados”, 

avalia Carla Domingues. 

A importância da vacina, como dito anteriormente, 

muitas pessoas e até mesmo profissionais de saúde nos dias 

de hoje desconhecem diversas doenças, extintas graças ao 

advento das vacinas no Brasil e no mundo. A compreensão da 

importância da vacinação felizmente prevalece e, aliada ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, ao trabalho realizado 

pelos gestores e ao senso de responsabilidade dos 

cidadãos,  reforça a consciência de que vacinar uma criança 

significa não apenas protege-la, mas sustentar uma condição 

de saúde coletiva alcançada com muito trabalho e esforço. 

Fazer a vacinação dentro do calendário definido pelo 

Ministério da Saúde, a partir do esquema vacinal correto que 

considera o número de doses e as idades adequadas para cada 

vacina também é fundamental para o sucesso da imunização, 

conforme explica Domingues. “Toda vacina tem um esquema 

definido e um prazo adequado. Não adianta chegar ao fim do 

ano, por exemplo, e fazer as três doses de uma vez, pois a 

vacina só vai manter a elevada eficácia se forem feitas as duas 

ou três doses, dependendo do esquema e dentro do prazo 

adequado”, elucida. 

Os resultados desses esforços podem ser medidos 

também pela homogeneidade da cobertura vacinal, que é a 

proporção de municípios com coberturas vacinais adequadas. 

Em 2016, só 44% dos municípios brasileiros tiveram a cobertura 

preconizada, por exemplo, para a BCG (Bacilo Calmette-

Guérin).  
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A homogeneidade é um dado que historicamente 

apresenta coberturas mais baixas, mas percebe-se claramente 

a queda do percentual de municípios com coberturas 

adequadas. A imunização é a única maneira de garantir que 

doenças erradicadas não voltem. Para o diretor de Bio-

Manguinhos, Mauricio Zuma, é preciso fortalecer a confiança da 

sociedade nas vacinas de distribuição pública. “Em 1930 as 

doenças infeciosas e parasitárias representavam 45,7% dos 

óbitos do Brasil, índice que caiu para 4,3% em 2010, segundo 

o Ministério da Saúde. Na década de 1980, sarampo, 

poliomielite, rubéola, síndrome da rubéola congênita, 

meningite, tétano, coqueluche e difteria causaram 5,5 mil óbitos 

em crianças de até 5 anos no Brasil. Em 2009, foram 50 óbitos”, 

demonstra. 

O diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e 

Farmacovigilância do Butantan, Alexander Roberto Precioso, 

acredita que há muita confiança da sociedade nas vacinas 

oferecidas pelo SUS. “O que se faz necessário é a divulgação 

frequente dos benefícios associados à imunização e a 

disponibilidade de vacinas no SUS”, defende. 

 Situação nacional de inovação tecnológica de vacinas 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem apoiando 

fortemente as atividades de inovação tecnológica. Vários fóruns 

foram criados buscando maior discussão, com maior número de 

atores, desenvolvendo propostas específicas, como o 

programa de inovação tecnológica de vacinas (Inovacina). 

Essas iniciativas propiciaram a formalização de políticas 

públicas voltadas para fortalecimento da área e de mecanismos 

legais de apoio para o envolvimento das empresas privadas nas 

atividades de inovação tecnológica e parcerias público-

privadas. A Secretaria de Ciência e Tecnologia de Insumos 
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Estratégicos do Ministério da Saúde vem desenvolvendo e 

coordenando ações que buscam o fortalecimento da 

capacitação tecnológica nacional em imunobiológicos e 

medicamentos.  

Nesse esforço, além de aumentar o orçamento e o 

financiamento para vários projetos de inovação tecnológica de 

vacinas e de serviços, vem trabalhando para buscar integrar 

esforços governamentais nessa área. Em maio de 2008, foi 

criado o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde 

(GECIS), organizado em grupos de trabalho em ações 

transversais, que buscam formas de obter isenção de impostos, 

o uso do poder de compra do governo e a regulação de 

biofarmacêuticos.  

Além disso,  apesar das iniciativas governamentais de 

fortalecimento da área, um indicador do estágio de 

desenvolvimento da inovação tecnológica, que é o número de 

patentes obtidas pelos pesquisadores, é ainda muito baixo, 

quando comparado com países centrais. Também é baixa a 

exploração das poucas patentes concedidas, e da mesma 

forma é baixa a procura por alternativas tecnológicas que 

superem as barreiras patentárias, em decorrência da baixa 

capacidade científica e tecnológica da área no país.  

 Nas últimas décadas, no Brasil e em todo o mundo 

foram desaparecendo os pequenos laboratórios de produção de 

vacinas, incapazes de acompanhar e atender às novas 

exigências reguladoras, corroborando a necessidade de altos 

investimentos requeridos para manutenção, modernização e 

novas instalações capazes de atender às características 

exigidas pela OMS e pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 
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A confiabilidade dos dados sobre a segurança de uma 

vacina é obtida somente com o programa de farmacovigilância 

ativo, monitorando a população-alvo durante vários anos de 

aplicação da vacina. Se as informações obtidas na pós-

comercialização indicarem algum problema, é obrigação do 

fabricante buscar o aperfeiçoamento da qualidade da vacina, 

para adequá-la às normas e exigências reguladoras. Na medida 

em que a OMS faz revisão dos requerimentos, tornando-os 

muito mais exigentes, a Anvisa também segue a mesma 

normativa, como é o caso da Consulta Pública no 3, de 

13/01/2009, para revisão das BPF28. 

A forma mais eficiente e permanente seria a 

conscientização da importância da vacinação pelos políticos e 

pelos governantes para sua completa adoção, dotando o 

programa com recursos orçamentários e financeiros suficientes 

para sua operacionalização. Outra questão importante tem a 

ver com a baixa adesão aos programas de vacinação de países 

em desenvolvimento, não contemplados pela GAVI7 . É 

necessário buscar formas de conscientização e convencimento 

para fortalecimento dos programas de vacinação nesses 

países. 

A inovação tecnológica – o aumento de investimentos em 

inovação tecnológica, tanto pelas grandes multinacionais como 

pelos governos dos países, sobretudo dos desenvolvidos, 

permitem uma perspectiva muito otimista em relação à 

descoberta de novas vacinas importantes para a Saúde 

Pública. Entretanto, o alto custo dessas vacinas limitará o seu 

acesso para as populações de países menos desenvolvidos. 

Somente quando o monopólio de produção for quebrado, com 

a entrada de outros produtores, e quando houver equilíbrio 

entre a demanda e a oferta, teremos a diminuição de preços a 
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valores compatíveis com os orçamentos dos países em 

desenvolvimento.  

Em anos recentes, o governo federal está voltando suas 

preocupações para inovação tecnológica. O Ministério da 

Saúde disponibiliza aos usuários de smartphones e tablets um 

aplicativo capaz de gerenciar cadernetas de vacinação 

cadastradas pelo usuário, além de abrigar informações 

completas sobre as vacinas disponibilizadas pelo SUS e uma 

função com lembretes sobre as campanhas sazonais de 

vacinação. 

O aplicativo Vacinação em Dia permite que você crie e 

acompanhe cadernetas de vacinação, marcando a data da 

imunização e agendando a próxima.Com o Vacinação em Dia, 

você recebe lembretes sobre as campanhas sazonais de 

vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde.No aplicativo 

Vacinação em Dia, você encontra um detalhamento de todas as 

vacinas disponibilizadas pelo SUS. 

O objetivo é estar presente no dia a dia da população, 

oferecendo, em um dispositivo móvel, todas as informações 

necessárias para garantir a imunização do cidadão e de sua 

família.O aplicativo calcula, a partir da inserção da primeira 

vacina no calendário, quando o usuário deve comparecer ao 

posto de vacinação para uma nova imunização e envia um 

lembrete por mensagem.Os calendários de vacinação 

cadastrados no aplicativo Vacinação em dia podem ser 

enviados via e-mail para impressão. 

Ainda assim, o investimento em inovação tecnológica de 

vacinas é muito pequeno quando comparado com o realizado 

em países desenvolvidos. Este fato, aliado aos enormes 

investimentos realizados pelas multinacionais, resulta em uma 

perspectiva de manutenção da dependência tecnológica do 
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país. É necessário rever a política dessa área, reforçando as 

instituições de ponta, com instalações, equipamentos e 

recursos humanos especializados, priorizando as vacinas em 

desenvolvimento, com foco na sua importância para a Saúde 

Pública.  

 

CONCLUSÃO 

 

A segurança, efetividade, importância e sucesso das 

vacinas na proteção individual e coletiva contra doenças 

infecciosas e qualidade de vida são inquestionáveis. Entretanto, 

dúvidas sobre eficácia e necessidade das vacinas, além de 

mitos sobre a possibilidade de determinarem malefícios, 

existem desde a introdução das vacinas, há mais de dois 

séculos. 

Embora a comunicação dos pais com os médicos 

(particularmente os pediatras) não seja uniforme e sempre 

produtiva, é necessário que o pediatra entenda que exerce 

papel fundamental na decisão dos pais em cada ato relativo aos 

cuidados de seus filhos. 

Ademais, atualizações frequentes sobre vacinas 

disponíveis, mudanças nos calendários vacinais, ocorrência e 

manejo dos eventos adversos são indispensáveis. Perguntar 

aos pais o que sabem ou pensam sobre as vacinas pode ser 

uma introdução interessante. 

É necessário, também, fornecer as informações e se 

assegurar que essas foram corretamente entendidas; ouvir e 

acolher as dúvidas apresentadas sem julgar a sua pertinência. 

Discutir os benefícios das vacinas, estar aberto para referir o 



PERCEPÇÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DAS VACINAS E DA RECUSA 

VACINAL 

347 
 

que sabe e aceitar as diferenças culturais e intelectuais é muito 

importante. Oferecer informações sobre os milhões de vidas 

salvas pelos programas de vacinas pode ser muito mais efetivo 

do que apresentar dados, que podem ser assustadores, sobre 

consequências, sequelas e mortalidade das doenças 

infecciosas. Explicar que a vacinação individual traz benefícios 

para a coletividade através da proteção de rebanho esclarece 

que crianças com imunodeficiências que não podem receber as 

vacinas merecem que nos preocupemos com elas, evitemos 

sua exposição à ocorrência e surtos de doenças infecciosas 

secundários ao não uso das vacinas. 

Além disso, o grande avanço dos programas de 

vacinação em todo o mundo, atingindo altas coberturas com as 

vacinas tradicionais e em alguns países com a introdução de 

novas vacinas de alto valor agregado, vem salvando vidas de 

milhares de crianças de doenças imunopreveníveis, tornando 

possível atingir as Metas do Milênio. O papel desempenhado 

por algumas instituições multilaterais como OMS, Unicef, Opas; 

e instituições não governamentais, como a GAVI, com apoio 

financeiro da BMGF, vem tornando possível a globalização das 

vacinações, inclusive a introdução de novas vacinas nos países 

mais pobres do mundo. No entanto, a sustentabilidade e a 

continuação dos programas de vacinação nesses países 

permanecem ainda não solucionadas. Possivelmente, as 

autoridades governamentais e a sociedade como um todo 

nesses países deverão se conscientizar mais da importância da 

vacinação, para gradualmente aumentarem o orçamento 

dedicado a essas atividades. Para tanto, alguns obstáculos 

precisam ser enfrentados pois além dos equipamentos e toda 

logística necessária, é preciso ter pessoal treinado para 

alimentar o sistema. 
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Os grandes laboratórios multinacionais estão investindo 

maciçamente em inovação tecnológica de novas vacinas, o que 

possibilitará o lançamento de novas importantes vacinas, de 

alto valor agregado. Será muito importante que o governo 

brasileiro reforce os investimentos em inovação tecnológica e 

mantenha a política de introduzir novas vacinas, com a 

incorporação da respectiva tecnologia de produção pelos 

laboratórios nacionais, de tal forma a possibilitar a manutenção 

da capacitação tecnológica e a produção desses insumos 

estratégicos para a Saúde Pública no país. 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: Cardiopatias são alterações na 
anatomia e fisiologia do coração, podendo ter origem congênita 
(CC) ou adquirida (CA). O grupo das CC constitui a maior causa 
de mortalidade infantil. MATERIAIS E MÉTODO: Estudo 
retrospectivo dos atendimentos em cardiopediatria realizados 
no período de 2013 a 2017 em ambulatório de Serviço 
Universitário de Referência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Estudo piloto caracterizado por amostra de conveniência de 65 
pacientes: 52,3% eram do sexo feminino e 46,1% encontravam-
se na idade escolar. Sopro cardíaco foi a principal queixa 
apresentada ao cardiopediatra, seguida por dispneia aos 
esforços e sinais de insuficiência cardíaca. 35,5% nasceram 
com peso aquém do adequado e em 30,8% houve doença 
materna gestacional. O exame de translucêncianucal foi 
anormal em 96,0% dos pacientes com CC e em todos com CA, 
mostrando-se como um aliado na investigação pré-natal. Sobre 
os pacientes com diagnóstico de CA, 81,2% corresponderam à   
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Cardite Reumática. 56,0% das crianças com CC e 80,0% com 
CA receberam indicação de tratamento imediato, inclusive 
cirúrgico. CONCLUSÕES: Conhecer o perfil da CC e CA de 
uma região permite fornecer informações que repercutam em 
melhorias na gestão do cuidado e assistência clínica desse 
público. A partir deste piloto,o planejamento para estudos 
futuros poderá ser feito com melhor adequação 
metodológica/estatística, bem como ações fundamentais que 
potencializem o cuidado à criança cardiopata.  
Palavras-chave:Epidemiologia. Cardiopatia. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “cardiopatia” é utilizado para designar alterações 

anatômicas e fisiológicas do coração, podendo ter origem 

congênita ou adquirida. As cardiopatias congênitas (CC) são 

definidas como anormalidades que surgem nas primeiras oito 

semanas de gestação, quando se forma o coração do bebê. 

Tais alterações resultam em irregularidades no 

desenvolvimento embrionário de uma determinada estrutura 

normal ou da possibilidade de ela não se desenvolver de forma 

plena durante a organogênese, mesmo que descoberta anos 

mais tarde (BELO, 2016). 

As CC são a anomalia congênita isolada mais comum e, 

como grupo, representam cerca de 40% de todas as anomalias 

congênitas principais e correspondem entre 3% e 5% das 

mortes no período neonatal (BELO, 2016. ROSA et al., 2013). 

Além disso, pelo fato de comporem grupo bastante amplo, 

esses defeitos no desenvolvimento cardíaco podem ser 

classificados conforme sua gravidade (MITCHELL; KORONES; 

BERENDES, 1971), bem como presença ou não de cianose 
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(ROSA et al., 2013), fornecendo ao médico informações 

necessárias ao planejamento de condutas futuras. 

Diferentemente das CC, as cardiopatias adquiridas (CA) 

contituem doenças cardíacas que ocorrem após o nascimento 

do indivíduo; manifestam-se sob a forma de patologias de 

diversas origens, podendo resultar em morbidades 

significativas, associadas por vezes à necessidade de cirurgia 

e, até mesmo, evolução para óbito. Nesse contexto, ganha 

destaque a Cardite Reumática (CR) – caracterizada 

principalmente por lesões valvares mitrais e aórticas – que 

constitui a maior causa de cardiopatia adquirida em crianças e 

adultos jovens, responsável por até 80,0% das cirurgias 

cardíacas nesta faixa etária (CARVALHO; ARAÕJO; MEIRA, 

2017. CARDIOLOGIA, 2009). 

Em 2017, por meio da Portaria de número 1.727, de 11 

de Julho, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Plano Nacional 

de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita 

(PNACCC),  com a finalidade de integrar ações que favoreçam 

o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à reabilitação da 

criança e do adolescente com CC, bem como a redução da 

morbimortalidade desse público (BRASIL, 2017).  

Desde então, houve tendência de intensificação dos 

esforços para melhoria da assistência à criança cardiopata, com 

tendência de extensão das metas, inclusive, para os pacientes 

pediátricos cuja patologia cardiovascular originou-se de modo 

adquirido. 

Ainda conforme o PNACCC, a assistência à criança 

cardiopata deve ser multidisciplinar e, nesse contexto, compete 

à equipe médica ser capacitada para o atendimento holístico 

desses pacientes, bem como possuir conhecimento para adotar 
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as condutas adequadas às principais doenças, complicações e 

ocorrências. A equipe deve: receber treinamento; manter uma 

estratégia de educação permanente para atualização dos 

tratamentos realizados; uniformizar o atendimento e melhorar a 

assistência ao paciente (BRASIL, 2017). 

Logo, para atingir tais metas assistenciais, é preciso 

conhecer as características dos pacientes cardiopatas, a fim de 

descobrir quais as principais demandas desse público e, deste 

modo, conseguir traçar estratégias de cuidado direcionadas e 

verdadeiramente resolutivas.  

Em vista disso, este trabalho objetiva descrever o perfil 

clínico e epidemiológico de crianças e adolescentes atendidos 

no Ambulatório de Cardiopediatria de Serviço Universitário de 

Referência (SUR) e, assim, fornecer informações que 

repercutam em melhorias na gestão do cuidado e assistência 

clínica desse público. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo retrospectivo, do tipo descritivo, transversal, 

observacional, baseado no levantamento de dados clínico-

epidemiológicos de crianças e adolescentes atendidos no 

Ambulatório de Cardiopediatria de SUR, no período de 2013 a 

2017. Como não havia estudos epidemiológicos prévios no 

estado sobre esta temática, fez-se um estudo piloto neste 

trabalho, visando embasamento para estudos futuros, incluindo 

cálculo mais fidedigno do N amostral. 

A coleta dos dados foi realizada entre abril de 2016 e janeiro 

de 2017 a partir da obtenção das informações contidas nos 

prontuários do Serviço de Arquivo Médico e Estatística do SUR. 
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Foi selecionada uma amostra de conveniência que contivess os 

dados dos pacientes de modo a preencher os critérios 

necessários para entrar na análise do estudo. Assim, foram 

incluídas neste trabalho apenas as informações dos pacientes 

com diagnóstico definitivo de cardiopatia congênita ou 

adquirida, embasado em critérios clínicos e exames de imagem 

de cada cardiopatia. 

Paralelamente, foram excluídos os indivíduos cujos dados 

apresentassem: 

I. Ausência ou incerteza, no prontuário, do 

diagnóstico de cardiopatia; 

II. Indivíduos com mais de 19 anos de idade, 

ultrapassando a faixa etária infantojuvenil definida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

III. Indivíduos que, após coleta de dados, 

apresentassem menos de 70,0% das variáveis do 

formulário preenchidas, por ausência de dados nos 

prontuários, a fim de homogenizar a amostra.  

Como não foi encontrado questionário validado para este 

tipo de estudo, o grupo fez um levantamento dos fatores de 

risco para cardiopatias (congênitas e adquiridas) e elaborou um 

formulário de coleta de dados. Este apresentava variáveis, tais 

como: dados epidemiológicos do paciente; sinais e sintomas 

indicativos das cardiopatias; fatores de risco para cardiopatias; 

comorbidades; exames complementares.  

Os dados coletados foram analisados através da 

estatística descritiva. No processo da análise estatística foram 

utilizados os programas Excel e StatisticPackage for Social 

Sciences (SPSS) for Windows, versão 20.0 (SPSS, 200). 
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da instituição (CAEE: 53834416.5.0000.5292). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados dados de 157 pacientes cardiopatas, 

dos quais: 91 foram excluídos por apresentarem menos de 

70,0% das variáveis preenchidas e 01 por apresentar idade 

superior a 19 anos. Ao final da adequação aos critérios, a 

amostra validada totalizou 65 pacientes, dos quais 50 (77,0%) 

apresentavam CC e 15 (23,0%) CA. Os dados epidemiológicos 

dos pacientes estão descritos na tabela 01. 

 

Tabela 01. Perfil epidemiológico das crianças cardiopatas em 

sua primeira consulta com médico especialista do Serviço 

Universitário de Referência. 

 

Variáveis 
 

Cardiopatas 
Congênitos 

n(%) 

Cardiopatas 
Adquiridos  

n(%) 

Total 
n(%) 

Sexo    

   Feminino 26(52,0) 08(53,3) 34(52,3) 

   Masculino 24(48,0) 07(46,7) 31(47,7) 

Idade 

   Pré-escolar (2-4 anos) 10(20,0) 01(06,6) 11(16,9) 

   Escolar (5-10 anos) 26(52,0) 04(26,7) 30(46,1) 

   Adolescente (11-19 anos) 14(28,0) 10(66,7) 24(37,0) 

Procedência    

   Capital  23(46,0) 08(53,3) 31(47,7) 

   Interior  23(54,0) 07(46,7) 34(52,3) 
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Como pode ser observado, houve distribuição 

relativamente homogênea das cardiopatias entre os sexos. 

Ademais, sabendo que se trata da primeira consulta dessas 

crianças com o cardiopediatra do serviço e que muitas delas 

vem por encaminhamentos de profissionais da atenção 

primária, a menor frequência de crianças atendidas na idade 

pré-escolar reflete o ainda presente atraso no diagnóstico das 

cardiopatias e, consequente, na instituição de tratamento 

específico, prolongando as repercussões dessas malformações 

na vida da paciente.  

Conforme artigo de revisão produzido por Bertoletti et al. 

(2014), muitos estudos apresentam resultados acerca da 

subtração da qualidade de vida em crianças e adolescentes 

cardiopatas devido sua condição de saúde – a qual poderia ser 

melhorada a partir do diagnóstico e tratamento precoces.   

Quanto à distribuição geográfica desses pacientes, 

grande parte procede da capital do estado, possivelmente 

devido às “facilidades” de acesso aos serviço, sobretudo por 

questões de deslocamento. No entanto, a maioria é proveniente 

das cidades do interior, refletindo na difusão espacial das CC e 

CA no estado e, além disso, reafirmando a abrangência – e 

consequente importância – do hospital em questão como 

instituição de referência no atendimento dessa demanda no 

estado. 

Dentre as quiexas apresentadas na consulta 

ambulatorial pelos pacientes analisados, o sopro cardíaco (SC), 

auscultado por outros profissionais médicos, foi o mais 

frequente motivo da procura pelo atentimento do cardiologista 

pediátrico (tabela 02). A presença do SC é um achado que exige 

do médico especialista avaliação diagnóstica adequada, a fim 
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de investigar se trata-se de SC inocente ou se consequência de 

uma cardiopatia (KANG; ZHANG, 2019).  

 

Tabela 02. Perfil das queixas de crianças cardiopatas em sua 

primeira consulta ambulatorial com o cardiopediatra em Serviço 

Universitário de Referência. 

 

Variáveis 
 

Cardiopatas 
Congênitos 

n(%) 

Cardiopatas 
Adquiridos  

n(%) 

Total* 
n(%) 

Sopro Cardíaco 29(59,2) 02(13,3) 31(47,7) 

Dispneia aos Esforços 22(44,0) 03(20,0) 25(38,5) 

Sinais de Insuficiência Cardíaca 18(36,0) 01(06,7) 19(29,2) 

Cianose ou Palidez 15(30,0) 01(06,7) 16(24,6) 

Taquicardia 11(22,0) 01(06,0) 12(18,5) 

Dor no Peito 04(08,0) 04(26,7) 08(12,3) 

Síncope ou pré-síncope 05(10,0) 01(06,7) 06(09,2) 

*O somatório dos valores absolutos ultrapassa a quantidade de pacientes porque o 

mesmo indivíduo pode apresentar mais de 01 queixa. Além disso, os percentuais 

ultrapassam os 100%, pois a tabela objetiva apresentar a frequência das queixas, 

estejam elas associadas ou não a outras e, por isso, não houve necessidade de 

realizar equações para separação dos conjuntos numéricos. 

 

Dentre os supracitados fatores que motivaram a busca 

pelo atendimento do especialista, destaca-se a presença dos 

sinais de insuficiência cardíaca (IC) em quase 30,0% dos 

pacientes analisados. A IC representa importante causa de 

morbimortalidade nessa população e apresenta algumas 

peculiaridades para desfecho clínico favorável, dentre as quais 

destaca-se o diagnóstico precoce (AZEKA et al., 2014. 

KANTOR et al., 2013), não só do aspecto sindrômico, mas 

também de sua etiologia. 
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Nesse contexto, destaca-se a importância da 

intervenção precoce não apenas do cardiopediatra, mas 

também do médico não-especialista, na tentativa de melhorar a 

qualidade de vida do paciente até que esse obtenha acesso à 

assitência especializada – um intervalo de tempo muitas vezes 

impreciso e que, por isso, pode contribuir para o agravamento 

do quadro clínico, caso não se tomem providências. Enfatiza-

se, logo, a importância do médico da Atenção Primária à Saúde 

(APS) e da abordagem multidisciplinar no cuidado à criança 

cardiopata. 

A relevância da multidisciplinaridade se faz ainda mais 

evidente quando se oberva a criança cardiopata em sua 

totalidade. Cerca de 25,0% dos cardiopatas estudados 

apresentam comorbidades, 18,5% têm diagnóstico de 

síndromes genéticas específicas, 23,1% apresentam algum tipo 

de malformação. Devido à comprexidade que envolve o 

contexto de saúde da criança cardiopata, 52,3% desses 

pacientes são acompanhados por outras especialidades além 

do cardiopediatra.  

Vale ressaltar que tais achados não são exclusivos 

dessa amostra. Ao analisar adultos com CC, o estudo de coorte 

realizado por Bracher et al. (2017) identificou que 13,0% dos 

indivíduos estudados apresentavam síndromes genéticas e 

51,0% apresentavam pelo menos 01 comorbidade. Além disso, 

o estudo observou quepacientes com ≥2 comorbidades 

apresentaram estimativas de sobrevida mais baixas em 

comparação com aqueles com ≤1 comorbidade. Logo, percebe-

se a necessidade de fortalecer o vínculo interdisciplinar na 

estratégia de assistência voltada para esses pacientes.  
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A tabela 03 sintetiza os antecedentes pessoais 

patológicos encontrados nos pacientes avaliados. Além disso, 

a tabela também apresenta os antecedentes familiares, cujo 

conhecimento é importante para o raciocínio e as estratégias 

médicas futuras, uma vez que grande parte das patologias 

apresentam caráter multifatorial e, por isso, seu componente 

genético – bem como reprodução de certos hábitos familiares – 

pode predispor nova patologia nesses pacientes cardiopatas, 

agravando sua situação.  

 

Tabela 03. Perfil dos antecedentes patológicos, pessoais e 

familiares dos cardiopatas atendidos por especialista em 

consulta ambulatorial.  

 

Variáveis 
 

Cardiopatas 
Congênitos 

n(%) 

Cardiopatas 
Adquiridos  

n(%) 

Total* 
n(%) 

Antecedentes Pessoais Patológicos    

   Infecções pulmonares 08(16,0) 02(13,3) 10(15,4) 

   Infecções respiratórias de repetição 15(30,0) 11(73,3) 26(40,0) 

   Sopro Cardíaco 29(58,0) 02(13,3) 31(47,7) 

   Manifestações de insuficiência cardíaca 12(24,0) 01(06,7) 13(20,0) 

   Convulsão  04(08,0) 01(06,7) 05(07,7) 

Antecedentes Familiares    

   Febre reumática 02(04,0) 02(13,3) 04(06,2) 

   Dislipidemias graves 03(06,0) 02(13,3) 05(07,7) 

   Infarto agudo do miocárdio precoce 02(04,0) 01(06,0) 03(04,6) 

   Cardiopatia congênita 09(18,0) 03(20,0) 12(18,5) 

*O somatório dos valores absolutos ultrapassa a quantidade de pacientes porque o 

mesmo indivíduo pode apresentar mais de 01 antecedente. Além disso, os 

percentuais ultrapassam os 100%, pois a tabela objetiva apresentar a frequência dos 
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antecedentes, estejam eles associadas ou não a outros e, por isso, não houve 

necessidade realizar equações para separação dos conjuntos numéricos. 

 

Além disso, é preciso lembrar que os atendimentos na 

pediatria necessitam, muitas vezes, da compreensão das 

condições do nascimento da criança, para que hipóteses 

possam ser levantadas. Nessa perspectiva, a tabela 04 fornece 

dados acerca de algumas características dos cardiopatas em 

seu nascimento.  

 

Tabela 04.Perfil das características antropométricas,ao 

nascimento, dos cardiopatas atendidos em Serviço 

Universitário de Referência. 

 

Variáveis 
 

Cardiopatas 
Congênitos 

n(%) 

Cardiopatas 
Adquiridos  

n(%) 

Total 
n(%) 

Classificação do Peso ao Nascer    

   Extremo Baixo Peso (<1,0 Kg) 02(04,0) 01(06,7) 03(04,6) 

   Muito Baixo Peso (<1,5 Kg) 01(02,0) 01(06,7) 02(03,1) 

   Baixo Peso (1,5 – 2,0 Kg) 03(06,0) 01(06,7) 04(06,2) 

   Peso Insuficiente (2,5 – 2,9 Kg) 13(26,0) 01(06,7) 14(21,6) 

   Peso adequado (3,0 – 4,0 Kg) 25(50,0) 07(46,5) 32(49,2) 

Macrossomia (>4,0 Kg) 03(06,0) 01(06,7) 04(06,1) 

   Desconhece/Sem registro 03(06,0) 03(20,0) 06(09,2) 

Peso para IG*    

   Pequeno para IG 11(22,0) 02(13,3) 13(20,0) 

   Adequado para IG 32(64,0) 09(60,0) 41(63,1) 

   Grande para IG 02(04,0) 01(06,7) 02(03,1) 

   Desconhece/Sem registro 05(10,0) 03(20,0) 09(13,8) 

IG*: Idade Gestacional. 
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Como pode ser observado, os extremos de peso 

apresentaram baixa frequência na amostra, todavia observa-se 

que 35,5% dos indivíduos nasceram com peso aquém do 

considerado adequado. Em um estudo caso-controle realizado 

com 113 mulheres que gestavam filhos cardiopatas, verificou-

se a maior frequência de bebês cujo tamanho estava adequado 

para Idade Gestacional (IG), os extremos de peso não 

chamavam atenção, porém aproximadamente 15,0% das 

crianças nasceram com peso menor que o adequado 

(LAMARQUE; LÓPEX; ROMÁN, 2012). 

Partindo para outro aspecto da análise, sabe-se que 

discussões acerca dos fatores de risco relacionados às 

cardiopatias, principalmente às congênitas, são frequentes na 

literatura, sobretudo devido às lacunas que ainda existem sobre 

o assunto (ALMEIDA et al., 2016). No entanto, alguns fatores 

são elencados como potencializadores do risco de ocorrência 

das CC, tais como maior idade materna, anormalidades 

cromossômicas, infecções, exposição a agentes teratogênicos 

na gestação, história familiar de CC, dentre outros (DONOFRIO 

et al., 2014).  

Enveredando nessa abordagem, identificou-se, nessa 

análise, doença materna gestacional em 30,8% dos casos. Em 

3,1% das gestações houve contato com medicações 

teratogênicas, 1,5% exposição à radiação, 1,5% uso de álcool 

e 3,1% uso de drogas ilícitas. Quanto à presença de CC na 

família, 12 indivíduos (18,5%) apresentaram histórico positivo, 

como apresentado na tabela 03. 

Além desses, a idade materna durante a gestação é 

outro fator relacionado à ocorrência de CC, porém parece ainda 

não haver consenso de dados em relação isso. No estudo de 
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Kurdi et. al. (2019), identificou-se idade materna ≥40 anos como 

potencial fator de risco; no entanto, a pesquisa realizada por 

Almeida et. al. (2016) não observou maior frequência das 

malformações nos extremos de idade. Não foi possível avaliar 

tal variável neste estudo, pois o dado estava presente em 

menos de 70,0% dos prontuários levantados.   

Tendo em vista o conhecimento ainda parcial acerca dos 

fatores de risco para as CC, faz-se necessário um 

acompanhamento pré-natal com qualidade, uma vez que o 

diagnóstico pré-natal de qualquer anormalidade congênita é 

importante para o manejo perinatal adequado em um serviço de 

saúde terciário com um equipe multidisciplinar para diminuir as 

taxas de morbimortalidade (ALMEIDA et. al., 2016). 

Assim, anamnese e exame físico bem feitos, associados 

à realização dos exames complementares da rotina pré-natal, 

são fundamentais para investigação e seguimento clínico 

satisfatórios.  

Um exame frequentemente realizado durante a gestação 

é a Translucência Nucal (TN), que apesar de não indicar, de 

forma direta, a ocorrência de cardiopatia, está relacionada, 

quando alterada, a risco aumentado de malformações 

(DONOFRIO et al., 2014). Sabendo-se da frequente associação 

entre malformações cardíacas e extracardíacas (PASTOR-

GARCÍA et al., 2018), anormalidades na TN podem ser muito 

úteis na suspeita de CC.  

A TN foi considerada anormal em 63 (96,9%) pacientes 

analisados. Quando dividida a amostra conforme a origem da 

cardiopatia (CC e CA), identificou-se que 96,0% dos 

cardiopatas congênitos e todos os cardiopatas adquiridos 

apresentaram alterações no exame em questão, mostrando-o 
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como um aliado na investigação pré-natal e suspeita precoce 

dessas patologias. Além disso, o fato de todos os pacientes 

com CA apresentarem TN alterada direciona o raciocínio para 

um possível componente genético – haja vista que muitas CA 

são multifatoriais – com repercussão estrutural na fase 

intrauterina.  

No que diz respeito aos pacientes com diagnóstico de 

CA, cerca de 81,2% correspondem à CR, sequela da Febre 

Reumática (FR). Apesar da característica multifatorial da FR, 

apenas 13,3% dos pacientes com a doença apresentam história 

familiar positiva, o que fala a favor de uma maior influência, nos 

indivíduos analisados, de fatores ambientais, quando 

comparado à carga hereditária. 

Tal doença reflete situações socioeconômicas 

desfavoráveis (DASSEL; RALPH; CARAPETIS, 2015) e pode 

decorrer tanto de problemas na profilaxia primária, quanto na 

secundária (CARAPETIS, JR et al., 2016), seja por falta de 

conhecimento acerca da importância do cuidado, ou por 

dificuldades no acesso aos serviços de saúde.  

É válido, também, destacar a importância de o médico, 

inclusive da APS, atentar para a possibilidade de 

desenvolvimento de CA nos pacientes já diagnosticados com 

CC, haja vista que tal comorbidade potencializaria os problemas 

cardiovasculares.  

Neste estudo, 40,0% dos avaliados apresentavam 

infecções respiratórias de repetição, dentre as quais 

faringoamigdalites, um “achado-guia” na suspeita de FR 

(BARBOSA, PJB. et al., 2009). Desses, pacientes, 30,0% 

apresentavam diagnóstico de CC, o que demanda anamnese 

aprofundada, em busca de outros sintomas e fatores de risco. 
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Sobre o exame físico desses pacientes, chama atenção 

a frequência do SC, liderando a lista de alterações e, assim, 

corroborando as supracitadas queixas dos pacientes. Durante 

avaliação do especialista, identificou-se a presença de SC em 

58,5% dos pacientes examinados.  

Esse dado, contudo, também permite concluir que 

significativa parcela dos indivíduos não apresenta SC, o que 

não os isenta de comprometimento cardiovascular – sobretudo 

na presença de outros comemorativos. Logo, o ecocardiograma 

continua sendo padrão-ouro para diagnóstico formal (KANG; 

ZHANG, 2019).  

Para qualquer cardiopatia, independente se CC ou CA, 

para além do diagnóstico precoce, é fundamental a realização, 

quando necessário, de tratamento específico para a 

cardiopatia. Dentre os pacientes com CC analisados, 56,0% 

necessitaram de tratamento imediato, dos quais 67,8% (19/28) 

foi medicamentoso, 14,2% (4/28) cirúrgico e 18,0% (5/28) 

medicamentoso e cirúrgico. Vale salientar que tais estatísticas 

referem-se às condutas instituídas e/ou programadas na 

primeira consulta, sendo possível o aumento desses valores a 

partir do seguimento clínico desses pacientes.  

Quanto aos pacientes com CA, 80,0% (12/15) receberam 

condutas imediatas para tratamentos específicos, dos quais 

91,6% (11/12) foi medicamentoso e 8,4% (1/12) cirúrgico e 

medicamentoso. Tendo em vista que a grande maioria desses 

pacientes apresentavam CR, é fundamental enfatizar a 

importância da profilaxia secundária no segmento desses 

pacientes, capaz de reduzir os problemas cardiovasculares 

causados pela patologia e, assim, apresentando potencial 

significativo na redução da necessidade de cirurgia cardíaca.  
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É importante lembrar que o tratamento não é finalizado 

após prescrições ou realização de procedimentos cirúrgicos; 

deve ser continuado, longitudinal. Logo, para todos os 

cardiopatas, é imprescindível prevenir o surgimento de 

comorbidades que possam compromoter, ainda que a longo 

prazo, a função cardíaca, a exemplo de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e dislipidemias.  

Para tal, é importante estimular, sobretudo, dieta 

equilibrada e prática de atividades físicas, na tentativa de 

reduzir as possibilidades, atuais e futuras, de desenvolvimento 

de obesidade, um importante fator de risco para HAS 

(CARDIOLOGIA, 2016) e tantos outros agravantes do quadro 

cardíaco.  

Partindo para outra abordagem, vale ressaltar que, nesta 

pesquisa, muitas variáveis foram excluídas da amostra – a 

exemplo de uso prévio de medicamentos, idade materna 

durante a gestação, dentre outras – devido ao déficit de dados 

com os quais os pesquisadores se depararam durante a coleta.  

Na época em que ocorreram os atendimentos avaliados, 

ainda usava-se o prontuário físico para anotar, em tempo real, 

as informações da consulta, somando mais uma atividade para 

o profissional durante seus inúmeros atendimentos – haja vista 

a grande demanda recebida pelos médicos no serviço público.  

Mesmo após a incorporação do prontuário eletrônico, tal 

problema ainda não foi completamente solucionado. Portanto, 

sugere-se a elaboração de protocolos de atendimento 

ambulatorial nas consultas do cardiopediatra, a fim de otimizar 

o trabalho desse profissional quanto à coleta e registro das 

informações, repercutindo em melhor compreensão do histórico 

do paciente em atendimentos posteriores e, além disso, 
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contribuindo para melhorias na realização de pesquisas 

acadêmicas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista a discussão supracitada, é perceptível a 

complexidade da criança cardiopata, haja vista as variáveis 

diversas que circundam seu contexto de saúde. Logo, a 

atuação entre os diferentes níveis de atenção à saúde se faz 

basilar na assistência a esses pacientes, com abordagens 

multidisciplinares que possam, de fato, atender suas 

necessidades.  

Além disso, o acompanhamento longitudinal apresenta-

se como “peça-chave” no processo de cuidado, o qual inicia-se 

desde o acompanhamento pré-natal, seguindo por todo o curso 

do diagnóstico, tratamento e reavaliações. Vale considerar, 

também, que apesar das lacunas ainda presentes quanto aos 

fatores de risco das CC, atendimento clínico investigativo e 

realização de exames pré-natais podem nortear o raciocínio 

médico quanto à probabilidade de ocorrência das CC, 

potencializando diagnóstico precoce.  

Faz-se necessário, então, mais estudos acerca desse 

grupo de indivíduos, adicionando na investigação outras 

caraterísticas específicas das cardiopatias. Tais estratégias de 

pesquisa, associadas à assistência multiprofissional, 

constituem ações fundamentais para o alcance dos objetivos do 

PNACCC, potencializando o cuidado à criança cardiopata.  
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RESUMO: A avaliação das condições de saúde das crianças 
nos primeiros anos escolares é uma importante ferramenta de 
saúde pública. A fim de justificar a importância de monitorar a 
audição de escolares este estudo buscou investigar a presença 
de alterações na orelha externa através da realização de 
meatoscopia. Foi realizada uma pesquisa de abordagem 
quantitativa e de campo com 191 crianças através da realização 
de meatoscopia. No presente estudo as crianças que falharam 
na meatoscopia apresentavam dois terços do meato acústico 
externo obstruído com cerume, onde (26,2%) apresentavam 
essa característica. Tal alteração auditiva do tipo condutiva nas 
crianças da educação infantil traz grande impacto na aquisição 
e desenvolvimento da linguagem na primeira infância. A 
vulnerabilidade social também pode ser um fator causal deste 
número de crianças com alterações na orelha externa, tendo 
em vista que a maioria das crianças que apresentaram esses 
problemas eram as que frequentavam o Centro de Referência 
a Educação Integral (CREI), sendo esta um espaço público, que 
comporta alunos, principalmente, de classe baixa ou média. 
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Conforme os resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível 
observar o alto índice de crianças com alterações de orelha 
externa, o que nos leva a salientar a importância da triagem 
auditiva e acompanhamento contínuo com essa população, 
principalmente em seus primeiros anos escolares. 
Palavras-chave: Cera do ouvido. Fonoaudiologia. Serviços de 
saúde escolar.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A audição é o sentido principal utilizado para aquisição 

da fala e linguagem nas crianças. Uma deficiência auditiva ou 

situações que afetam esse sentido, podem acarretar um 

comprometimento no desenvolvimento da linguagem oral, além 

de afetar aspectos sociais, emocionais e cognitivos. 

Segundo o último senso realizado em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil, cerca de 

2,2 milhões de pessoas (1,1% da população) possuíam 

deficiência auditiva. Na população, 0,9% apresentava 

deficiência auditiva causada por doença ou acidente, enquanto 

0,2% a apresentava desde o nascimento, o que ratifica a 

necessidade de um acompanhamento contínuo da função 

auditiva como forma de monitoramento. 

Em 02 de agosto de 2010, houve o sancionamento da lei 

nº 12.303 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de realização do exame de Emissões 

otoacústicas evocadas (EOA) e de Potencial evocados 

auditivos de tronco encefálico (PEATE) de forma gratuita, em 

todos os hospitais e maternidades, as crianças nascidas em 

suas dependências. Através desses exames, é possível 

detectar possíveis perdas auditivas nos pacientes ainda no 
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período pós-natal. Entretanto, não oferecem garantia de que 

não haja um desenvolvimento de tal condição ao longo da 

primeira infância, fazendo-se importante o monitoramento 

periódico do desenvolvimento auditivo de crianças em idade 

escolar.  

 A fim de atender a essa demanda, em 2004, o Ministério 

da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde 

Auditiva – PNASA (Portaria MS nº 2.073, de 2004) para o 

aprimoramento das ações de saúde auditiva do Sistema Único 

de Saúde (SUS), por meio dela busca-se garantir o diagnóstico, 

a reabilitação auditiva, a promoção e a proteção auditiva, bem 

como a terapia fonoaudiológica de adultos e crianças.   

 Já em 2007, foi instituído o Programa Saúde na Escola 

(PSE) sob o decreto Nº 6.286 de 5 de dezembro de 2007, com 

o objetivo de contribuir na formação integral dos escolares 

através de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. 

Dentre as ações preventivas está inclusa a avaliação 

audiológica. 

De fato, a avaliação das condições de saúde das 

crianças nos primeiros anos escolares é uma importante 

ferramenta de saúde pública, ela permite a identificação 

precoce de sinais, tendências patológicas ou doenças já 

instaladas na população infantil, minimizando as 

consequências à saúde e direcionando uma intervenção 

adequada, o que pode contribuir positivamente para o 

aproveitamento escolar. 

 Acompanhar o desenvolvimento das habilidades 

auditivas é de extrema importância, tendo em vista que estas 

se relacionam com o desenvolvimento da fala e da leitura. Por 

meio do diagnóstico precoce haverá uma maior probabilidade 
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do aperfeiçoamento dos aspectos da linguagem oral (em seus 

níveis compreensivos e expressivos), da alfabetização e do 

desenvolvimento acadêmico, social e emocional (COLELLA-

SANTOS et al, 2019).  

A função auditiva pode ser dividida em periférica e 

central. Para que a detecção do som ocorra, é necessário que 

todas as partes estejam funcionantes. Infecções de ouvido 

médio, perdas auditivas congênitas ou por traumas e a 

presença de cerúmen na orelha externa, podem diminuir a 

detecção de sons importantes para o desenvolvimento da 

linguagem infantil. Além da função de transmissão do som, a 

orelha externa possui uma forma em S e devido a esta 

característica, sons em torno de 3000 HZ são amplificados em 

10-15 dB (Dakshaini et al., 2019). 

Cabe ressaltar que para o desenvolvimento auditivo 

eficiente é necessário que o indivíduo vivencie estímulos 

sonoros, ou seja, é preciso uma boa qualidade acústica e um 

ambiente estimulador e interativo, seja em meio familiar ou 

escolar, para o desenvolvimento da criança.  

 A fonoaudiologia, diante a atuação na área da audiologia, 

pode contribuir nos quesitos de atendimento, prevenção e 

orientação de escolares, por exemplo. E, através da realização 

de um programa de triagem auditiva escolar podem-se prevenir 

complicações audiológicas precocemente e tratar possíveis 

intercorrências corriqueiras nessa população. 

 Dentre os exames que podem ser utilizados por este 

profissional, ganha destaque a meatoscopia, a audiometria e a 

medida de imitância acústica ou timpanometria. Essa medida, 

em especial, fornece informação sobre a integridade da orelha 

média e do reflexo estapédico e ela torna-se importante na 
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avaliação audiológica infantil devido à alta incidência de 

problemas de orelha média nas crianças. Dentre esses 

problemas, o que ocorre com maior frequência é a otite média, 

sendo as crianças menores de sete anos as que apresentam 

um maior risco, devido à imaturidade do seu sistema 

imunológico e a instabilidade da tuba auditiva (BORGES, 2017).  

Conforme o Tratado de Audiologia (2° edição, 2015), a 

timpanometria é a medida da variação da imitância acústica do 

sistema auditivo em decorrência da variabilidade da pressão 

introduzida no meato acústico externo. Nesse procedimento 

uma certa quantidade de pressão é lançada na orelha externa, 

levando a membrana timpânica a um grau de compressão, o 

que gera uma mudança na sua mobilidade, caso haja alguma 

alteração nesta mobilidade a absorção do tom introduzido é 

sujeita alterações. Tais variações representam quantidade de 

energia sonora que penetra a membrana timpânica e atinge a 

orelha média.   

Estes dados são representados por um gráfico de linha 

em forma de curva, onde cada curva possui um significado.  A 

curva que representa a normalidade é conhecida como curva 

tipo A, ela apresenta o seu pico com a pressão entre -100 e 

+100 e a complacência entre 0,3 à 1,4. Na presença de alguma 

alteração na orelha média encontra-se ausência de pico, ou 

seja, um gráfico de linha rente a sua base, nessas condições o 

gráfico é conhecido como "tipo B". Quando se encontra o pico 

da curva deslocado para a pressão negativa, chama-se de 

curva “tipo C” e é indicativo de disfunção tubária. Também 

pode-se encontrar disjunção na cadeia ossicular, representada 

pela curva “tipo Ad”, e aumento de rigidez do sistema, 

representado pela curva “tipo As”. 
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Buscando dados mais quantitativos, a audiometria, 

exame utilizado para avaliar a menor intensidade de um som 

que cada indivíduo consegue ouvir, mede os limiares para 

frequências sonoras baixas, médias e altas, testando uma 

orelha de cada vez assim como a frequência. Este exame é 

realizado com o paciente sentado dentro da cabina 

acusticamente isolada.  

  A meatoscopia antecede os demais testes audiológicos 

e consiste na avaliação do meato acústico externo, verificando 

a presença ou excesso de cerúmen e de corpo estranho. Caso 

o indivíduo apresente alguma dessas características é 

necessário o encaminhamento para o otorrinolaringologista, 

profissional responsável pela desobstrução do MAE, para que 

seja possível realizar os demais testes da avaliação 

audiológica. 

 O cerume constitui uma das defesas do nosso 

organismo, em específico, da orelha externa. Além da função 

de proteção, ele auxilia na lubrificação e limpeza do canal 

auditivo externo. Em caso de acúmulo, pode haver algumas 

complicações, entre elas, otalgia, zumbido, prurido auricular, 

além de aumentar o risco de infecções nessa região. Com a 

obstrução em mais de 75% do meato acústico externo, 

predispõe a uma dificuldade na transmissão das ondas sonoras 

para a transformação das mesmas em mecânicas, prejudicando 

o processo da audição. 

 Devido ao difícil acesso à avaliação auditiva, muitas 

crianças percorrem a vida escolar com alterações audiológicas 

não diagnosticadas, principalmente alterações condutivas e, 

consequentemente, enfrentam diversas dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem. Essas dificuldades ocorrem 



PREVALÊNCIA DE CERUME EM CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL NO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB 

 

375 
 

em consequência da perda auditiva, que restringe a faixa de 

frequência que a criança consegue ouvir. E, por conseguinte, 

dificulta a compreensão do assunto ensinado pelo professor, 

devido alguns fonemas não estar nessa faixa de frequência 

específica.  

 Outros fatores envolvidos nesse processo está 

relacionado ao pouco conhecimento das famílias sobre a 

importância da avaliação audiológica, a percepção dos pais em 

relação a audição  das crianças e a falta de disponibilidade dos 

mesmos para acompanharem nos exames. Mediante tais 

fatores, é evidente a importância da conscientização dos pais 

acerca dos efeitos da perda auditiva condutiva e seu impacto 

no desenvolvimento linguístico da criança (HAAPALA et al, 

2016).  

 Diante do considerável número de casos dos alunos que 

apresentavam um acúmulo de cerume e/ou a presença de 

corpos estranhos no meato acústico externo, foi visto a 

necessidade de um estudo que abordasse a situação para 

chamar atenção dos pais, professores e responsáveis pelas 

crianças sobre a importância da atenção no momento da 

higienização e de possíveis mudanças no rendimento escolar 

do aluno em decorrência desses fatores, uma vez que o 

acúmulo de cerúmen pode acarretar uma redução do limiar 

auditivo, e por conseguinte, dificultar a aprendizagem. 

A fim de justificar a importância de monitorar a audição 

de escolares principalmente no que se refere à presença de 

alterações na orelha externa, este estudo buscou investigar a 

presença de alterações na orelha externa de crianças na faixa 

etária de dois a cinco anos através da realização de 
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meatoscopia, com o objetivo de identificar presença de 

cerúmen em excesso e/ou de corpos estranhos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e de 

campo. Faz parte de um projeto de cooperação internacional 

intitulado “Enhancing Hearing Healthcare Services Using 

Automated Hearing Tests”, desenvolvido pela professora PhD 

King Chung da Northern Illinois University.  

Foi realizada uma pesquisa com 191 crianças no CREI - 

Centro de Referência a Educação Integral Professora Antonieta 

Aranha de Macedo e na Escola de Educação básica (EEBAS) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em forma de um 

projeto de FLUEX durante o intervalo dos dias 2 e 25 de outubro 

de 2019. 

Durante esse período, foram destinados três dias para 

treinamento com os equipamentos e o restante dos dias foram 

utilizados de forma intensiva para coleta. É válido ressaltar que 

a pesquisa inicial buscou crianças e idosos para fazer parte da 

amostra.  

Para participar do estudo, os alunos deveriam 

apresentar: idade entre 2 e 5 anos,  estarem matriculados 

regularmente nas escolas selecionadas e que estivessem 

frequentando regularmente a mesma, com ausência de 

síndromes ou alterações/transtornos do desenvolvimento que 

poderiam inferir nas respostas da avaliação. Os estudantes só 

não participavam da pesquisa caso não compreendessem o 

procedimento.  
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Para a realização da pesquisa com esse grupo foi 

utilizado um termo de assentimento livre e esclarecido (TALE), 

e para os pais ou responsáveis foi enviado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), além das perguntas 

do questionário. A atual pesquisa não apresentou riscos diretos 

aos participantes, podendo ocorrer eventualmente algum 

desconforto na colocação dos fones ou durante a inspeção do 

meato acústico externo (meatoscopia), ou ainda na colocação 

da sonda durante as emissões otoacústicas evocadas.   

Os participantes da pesquisa foram submetidos à 

avaliação audiológica através de meatoscopia, audiometria 

tonal liminar - ATL, Timpanometria e emissões otoacústicas 

evocadas e sistema de triagem auditiva automatizada para 

iPad. Todos os testes da avaliação audiológica e de triagem 

auditiva foram realizados no ambiente da pesquisa, em sala 

silenciosa liberada pela gestão de forma a não afetar a rotina 

escolar pela presença dos pesquisadores. Em virtude da 

possibilidade de variação das condições acústicas foi realizado 

o controle do nível de ruído através de decibelímetro o Akrom 

® KR438.  

 A meatoscopia tinha papel determinante para o 

progresso da avaliação, tendo em vista que ela excluía a 

participação de alunos que estivessem com algum 

comprometimento na orelha externa que poderia agravar o 

quadro clínico dos mesmos ou impossibilitar a veracidade dos 

resultados, como por exemplo, rolhas de cera. 

 Caso o aluno apresentasse alguma obstrução de orelha 

externa, o mesmo era encaminhado para o serviço responsável. 

É importante destacar que esse encaminhamento era realizado 

de acordo com o problema audiológico observado, em caso de 
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alterações na timpanometria era analisado a curva, e em casos 

de curva do tipo B a criança era encaminhada para avaliação 

no otorrinolaringologista, e em curva do tipo C os responsáveis 

deviam ficar acompanhando atentamente ao desenvolvimento 

auditivo e a quaisquer dificuldades auditivas que a criança 

possa apresentar.   

 Os dados desta pesquisa foram digitados em planilha 

eletrônica no Microsoft Office Excel e analisados 

quantitativamente. E o financiamento do projeto foi interno ao 

Edital nº2/2019 - FLUEX 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A tabela 1 mostra o número de crianças do sexo masculino 

e do sexo feminino, sendo disposta de acordo com o local que 

elas estudavam, ou seja, no Centro de Referência a Educação 

Integral Professora Antonieta Aranha de Macedo (CREI) ou na 

Escola de Educação básica (EEBAS). A partir dela é visto que 

50 crianças são do sexo feminino e 45 do sexo masculino na 

CREI e 41 do sexo feminino e 55 do sexo masculino na EEBAS.  

  

Tabela 1. Distribuição das crianças que realizaram  

meatoscopia de acordo com o sexo e a instituição que 

frequentam 

Instituição Feminino Masculino 

CREI 50 45 

EBBAS 41 55 

Total 91 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
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 Já na Figura 1, é visto o número de crianças que fizeram 

meatoscopia e apresentaram cerume, de acordo com a escola 

que frequentavam e na tabela 2 é observado os escolares que 

tinham corpo estranho e/ou alteração na membrana timpânica, 

como perfuração ou hiperemia (membrana timpânica de cor 

vermelha), de acordo com a escola que frequentavam. Nestas 

foram analisado que das 191 crianças que realizaram 

meatoscopia, 50 (26,2%) das crianças tinham obstrução do 

meato acústico externo (MAE), devido a presença de cerume, 

sendo que 65% estudavam no CREI e 35% eram da EBBAS. 

Três crianças apresentavam corpo estranho e uma tinha 

hiperemia, dentre estas, todas estudavam no CREI. 
 

Figura 1. Presença de cerume nos escolares

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
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Tabela 2. Alterações na meatoscopia 

 CREI EBBAS 

Membrana perfurada 2 0 

Corpo estranho 3 0 

Hiperemia 1 0 

Total 6 0 

Fonte; Pesquisa direta, 2019. 

 

 A tabela 3 mostra a prevalência de cerume entre os sexos 

(feminino e masculino) das crianças que realizaram 

meatoscopia e falharam no teste por causa da presença do 

cerume em mais de dois terços do MAE, de acordo com a 

instituição que eles estudavam. Foi visto que na CREI o número 

de crianças do sexo feminino e do masculino foram iguais (17), 

e que na EBBAS houve prevalência do sexo masculino, sendo 

nove (09) meninos com cerume e apenas sete (07) meninas. 
 

Tabela 3. Prevalência de cerume entre os sexos  

 CREI EBBAS 

Masculino 17 9 

Feminino 17 7 

Total 34 16 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
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Tabela 4. Relação da lateralidade do cerume com o sexo 

 Direita 
Fem 

Direita 
Mas 

Esquerda 
Fem 

Esquerda 
Mas 

Ambas 
Fem 

Ambas 
Mas 

CREI 7 7 3 4 7 6 

EBBAS 1 3 2 1 4 5 

Total 8 10 5 5 11 11 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

   

 Enquanto que na tabela 4 é mostrada a relação da 

lateralidade da orelha que tinha cerume e o sexo das crianças, 

observando que dez (10) do sexo masculino tinham obstrução 

do MAE apenas da orelha direita, cinco (05) da orelha esquerda 

e onze (11) em ambas as orelhas. Do sexo feminino, oito (08) 

apresentavam cerume apenas na orelha direita, cinco (05) na 

orelha esquerda e 11 em ambas as orelhas.  

 Este estudo buscou relatar o número de escolares que 

apresentou alterações no MAE, pois foi observado que uma em 

cada quatro crianças investigadas tinha cerume e/ou corpo 

estranho. Este número alto de alterações também foi observado 

no estudo realizado com 391 escolares do primeiro ano do 

Ensino Fundamental de escolas municipais da cidade de 

Caxias do Sul-RS, onde foi verificado na meatoscopia que 49 

orelhas apresentaram alterações, sendo o excesso de cerúmen 

a que era mais observada (TAMANINI et al, 2015).  

 Esse dado estar em consonância com a literatura, pois é 

relatado que a maioria das crianças nos primeiros anos 

escolares possuem algum tipo de alteração na orelha externa 

e/ou média, o que leva a uma perda condutiva de diferentes 
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graus, que geralmente apresenta-se de forma flutuante. Além 

disso, esta alteração auditiva do tipo condutiva nas crianças da 

educação infantil traz grande impacto na aquisição e no 

desenvolvimento da linguagem na primeira infância (PIRES, 

2015). 

 Outro estudo realizado com 259 crianças matriculadas no 

primeiro ano do ensino fundamental das 56 escolas municipais 

e estaduais urbanas de Montes Claros, região norte de Minas 

Gerais, verificou a presença de cerume em ambas as orelhas, 

em 15,5% das crianças, e que em 7,3 % das crianças 

apresentavam cerume apenas na orelha direita e 4,2% apenas 

na orelha esquerda. E ainda mostrou que a alteração da fala foi 

prevalente entre as crianças que apresentaram rolha de cerume 

(CALDEIRA et al, 2014).  

 Apesar desta pesquisa encontrar obstruções no MAE 

devido objetos estranhos, a maioria das crianças tinham 

cerume como motivo do impedimento para realização do 

demais exames. Em uma pesquisa realizada por Pires (2015) 

com 68 crianças com faixa etária de 5 a 6 anos de idade, 

também observou na meatoscopia o tampão de cerume como 

motivo dessa obstrução, e quando este estava em ambas as 

orelhas, a criança falhava nesta etapa da triagem auditiva, 

sendo impedida de realizar os demais exames audiológicos. 

 O percentual encontrado de obstrução da orelha externa foi 

equivalente a 25,7%, número semelhante ao levantamento 

apresentado em 2014 por um estudo realizado em Porto Alegre, 

onde 21,14% dos escolares se encontravam sem condições de 

realizar os demais procedimentos por esse acúmulo de cerume. 

Em relação a necessidade de encaminhamento para que 

ocorresse a lavagem, apenas 14,18% das crianças do Rio 
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Grande do Sul foram encaminhadas, enquanto que, na Paraíba, 

todas que apresentaram obstrução receberam essa indicação. 

 Dakshaini, Rajagopalan e Aun (2019) realizaram uma 

pesquisa onde buscaram comparar os limiares auditivos de 

pessoas com e sem obstrução no meato acústico externo e 

viram que a diferença entre os dois grupos chegava a cerca de 

40dB. Essa afirmação promove uma preocupação sobre a 

diferença expressiva dos limiares, pois principalmente o público 

infantil, necessita de uma boa acurácia auditiva para ter 

possibilidade de um desenvolvimento da linguagem apropriado.  

 Assim como nesta pesquisa, o estudo de Cardoso et al 

(2014) realizado com crianças entre seis e oito anos, 

regularmente matriculadas no primeiro ano do ensino 

fundamental, encontrou-se um alto número de crianças com 

alguma alteração otológicas na orelha externa, 

aproximadamente 22% do total de crianças observadas. 

Destes, cerca de 15% precisaram de encaminhamento para o 

serviço especializado de otorrinolaringologia, enquanto que 

nessa pesquisa 100% das crianças identificadas com algum 

tipo de obstrução foram encaminhadas. 

 Segundo apresentado por Hydri e Siddiqui (2016), a maioria 

dos pacientes que apresentaram cerume, demonstraram uma 

prevalência unilateral (73,5%) enquanto 26,5% continham 

bilateralmente. Corroborando com o presente estudo, que 

observou uma prevalência unilateral dos pacientes com 

acúmulo de cera de 56%, enquanto que bilateral foi de 44%. 

 Contrapondo-se ao estudo anterior, onde o impacto 

unilateral encontrado afetou cerca de 70% a orelha esquerda e 

30% a orelha direita, o vigente estudo trouxe uma incidência de 

64,3% na orelha direita e 35,7% na orelha esquerda. Podendo 
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inferir que a prevalência de cerume nas orelhas, depende de 

cada indivíduo, sendo que nas crianças avaliadas, a maioria 

tinham rolha de cera na orelha direita. 

 As crianças que falharam na meatoscopia apresentavam no 

mínimo dois terços do meato acústico externo obstruído com 

cerume. Outro estudo observou essa obstrução do MAE 

considerando um terço (1/3) do canal, vendo que 58% das 

orelhas esquerdas estavam com cerume, além de notar que 

62% das crianças estavam com dois terços (2/3) do canal 

obstruído e 61% estavam com todo o meato obstruído (3/3) 

(HYDRI; SIDDIQUI, 2016).  

 A vulnerabilidade social também pode ser um fator causal 

deste número de indivíduos com alterações na orelha externa, 

tendo em vista que a maioria das crianças que apresentaram 

esses problemas eram as que frequentavam o Centro de 

Referência a Educação Integral Professora Antonieta Aranha 

de Macedo (CREI), sendo esta, um ambiente público, que 

comporta alunos, principalmente, de classe baixa ou média. 

 A vulnerabilidade pode ser descrita como a impossibilidade 

de mudar a atual condição em que se vive, considerando que a 

maioria estão em condições precárias no que se refere à 

alimentação, higiene, educação e saúde (CARARA, 2016). Em 

decorrência disso, os problemas encontrados no estudo podem 

estar relacionados com estas difíceis condições, tendo em vista 

que o acesso à saúde pode ser escasso, não havendo ações 

de promoção e prevenção a saúde, além de consultas médicas 

que poderiam diagnosticar ou evitar a situação encontrada no 

CREI. 

 Em suma, a desigualdade de acesso à saúde e educação 

ainda são problemas existente no Brasil, o que, por 
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conseguinte, leva a uma dificuldade no processo de ensino-

aprendizado. Pois problemas de saúde, como uma perda 

auditiva condutiva pode dificultar a aprendizagem da criança e 

o seu desenvolvimento.   

  

CONCLUSÕES 

 

 Conforme os resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível 

observar o alto índice de crianças com alterações de orelha 

externa, o que nos leva a salientar a importância da triagem 

auditiva e acompanhamento contínuo com essa população, 

principalmente em seus primeiros anos escolares. Tendo como 

base a análise do conteúdo teórico abordado, observa-se a 

influência da cera, ou qualquer irregularidade a nível de orelha 

externa, no processo de aprendizagem dos escolares, 

reforçando o pensamento já proposto anteriormente. 

 Além disso, há a necessidade da realização de mais 

estudos sobre a temática, tendo em vista a escassez de 

material disponível na literatura e investimento dos órgãos 

governamentais responsáveis por tais aspectos para que haja 

uma atenção e atuação eficiente com as crianças do ensino 

infantil em toda rede pública. 
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RESUMO: Amamentar é um processo que envolve a interação 
entre mãe e filho, repercutindo no desenvolvimento da criança. 
A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento 
materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida, 
podendo ser complementado até os dois anos ou mais. Essa 
pesquisa teve por objetivo analisar os aspectos 
socioeconômicos da mãe e sua influência na duração do 
aleitamento materno exclusivo. Trata-se de um estudo 
longitudinal de abordagem quantitativa, realizado no período de 
janeiro a agosto de 2018 no município de Santa Cruz – RN. 
Foram abordadas 60 mães e suas respectivas crianças, as 
quais eram visitadas em domicílio mensalmente. Para analisar 
os dados obtidos utilizou-se os programas Microsoft Excel 
(versão 2010) e EpiData (versão 3.1). Após análise, constatou-
se que o aleitamento materno exclusivo (AME) foi praticado em 
maior frequência (43,33%, n=25) até o segundo mês de vida do   
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lactente, e apenas 3,33% (n=2) das mães acompanhadas 
praticaram o AME até o sexto mês. Dessas mães que 
praticaram AME até o sexto mês, todas relataram ter renda 
familiar de até 1 salário mínimo. Entre os fatores avaliados nesse 

estudo, a renda familiar mostrou influenciar à prática do aleitamento, uma vez 
que as mães com menor renda e sem inserção no mercado de trabalho formal 
que participaram deste estudo destacaram-se com maior nível de prática do 
aleitamento materno exclusivo. 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Fatores 
socioeconômicos. Promoção da saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de amamentação envolve a interação 

profunda entre mãe e filho, contribuindo para o estado 

nutricional da criança, a sua fisiologia, a habilidade de se 

defender contra infecções, e também para o seu 

desenvolvimento psíquico e emocional. Além de contribuir para 

a saúde do binômio mãe-filho, a manutenção do aleitamento 

materno é vital para as crianças, sendo eficaz para a redução 

da morbimortalidade infantil, e permitindo um grande impacto 

positivo na promoção da saúde pública (BRASIL, 2015).  

Dentro das classificações adotadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) o aleitamento materno é dividido em 

cinco tipos: exclusivo, predominante, materno, complementado 

e misto ou parcial (WHO, 2007). Recomenda-se o aleitamento 

materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses, e 

posteriormente, ele sendo complementado por outros alimentos 

até os dois anos ou mais (BRASIL, 2015).  

Todavia, apesar dos benefícios já descritos, a 

prevalência do AME ainda é baixa, sendo as mães da Região 

Norte do Brasil, as que mais amamentam seus filhos (45,9%), 
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seguido pelas regiões Nordeste (37%), Centro-Oeste (45%), 

Sul (43,9%) e Sudeste (39,4%), ainda havendo maior 

prevalência nas áreas rurais do que urbanas (PIVETTA et al, 2018).  

Esses resultados mostram a influência que as diferenças 

regionais possuem sobre as variáveis pesquisadas, uma vez 

que as diferentes regiões do país apresentam peculiaridades 

quanto a fatores como nível socioeconômico, escolaridade, 

trabalho, acesso à creche, entre outros, que podem impactar na 

manutenção do aleitamento materno (PIVETTA et al, 2018). 

A adoção de diferentes estilos de vida na sociedade e a 

introdução da tecnologia no dia a dia levou a uma redução 

notável na importância que é atribuída à amamentação, e 

consequentemente, ao aumento das práticas de desmame 

precoce (SALUSTIANO et al, 2012). 

Nesse contexto, sabe-se que no Brasil é competência do 

profissional de saúde promover, apoiar e proteger a prática do 

aleitamento materno, bem como incentivar as nutrizes e a 

própria família para que não ocorra o desmame precoce (LIMA; 

NASCIMENTO; MARTINS, 2018). O profissional de saúde torna-se promotor da 

alimentação saudável quando consegue traduzir para sua 

comunidade, em linguagem simples e acessível, uma promoção 

eficaz, integral e humanizada da saúde (BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, o presente estudo objetiva analisar os 

aspectos socioeconômicos da mãe e sua relação com a 

duração do aleitamento materno exclusivo em crianças 

nascidas no município de Santa Cruz – RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo longitudinal de abordagem 

quantitativa, realizado no município de Santa Cruz, localizado a 

111 km de Natal, capital do estado Rio Grande do Norte (RN). 

A cidade se organiza em oito bairros, os quais são agrupados 

em áreas de acordo com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

em que são assistidos. Assim, este município apresenta cinco 

áreas, sendo elas: Centro, Paraiso, Maracujá, DNER e Cônego 

Monte.  

A população do estudo incluiu as crianças nascidas no 

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) e suas respectivas 

mães. Para compor a amostra foram convidadas apenas as 

puérperas que residiam em Santa Cruz - RN, sendo utilizados 

como critério de exclusão o local da moradia (ou seja, não 

residir no município) e o diagnóstico de doença congênita no 

neonato. 

As puérperas foram abordadas no HUAB após o parto, e 

devidamente esclarecidas sobre a pesquisa. As mães que 

aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com a 

resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério de Saúde – Brasília – DF.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o processo 

de número CAAE 09027719.6.0000.5568.  

Ainda no hospital, alguns dados referentes ao local da 

moradia, bem como o contato telefônico dos participantes eram 

obtidos para agendamento das visitas domiciliares. A primeira 

visita ocorreu um mês após o parto e, na ocasião, as mães 

responderam a um questionário estruturado para a pesquisa. 



PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM CRIANÇAS 

NASCIDAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN 

 

392 
 

Tal questionário possibilitou a obtenção de dados sobre a 

amamentação e comportamento alimentar tanto da mãe como 

da criança, além das informações socioeconômicas como a 

renda, a profissão/ocupação e o grau de escolaridade da mãe.  

Com base nas informações obtidas, um banco de dados 

foi gerado utilizando o editor de planilhas Microsoft Excel 

(versão 2010) e o software EpiData (versão 3.1). 

Para as variáveis categóricas, foi criada uma tabela de 

frequências (absoluta e relativa). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 60 mães cuja idade variou 

entre 16 e 40 anos (média de 30 anos). As mães voluntárias 

foram caracterizadas de acordo com os seguintes aspectos 

socioeconômicos: renda familiar, profissão/ocupação e grau de 

escolaridade (Tabela 1).  

Com relação à renda familiar, observou-se que a maioria 

das mães (66,7%) recebia até um salário mínimo (R$998,00) e 

uma minoria de 6,7% (n=5) recebia acima de 4 salários mínimos 

(Tabela 1).  

Quanto à profissão/ocupação (Tabela 1) das mães 

voluntárias, esta se mostrou bem diversificada, destacando-se 

a ocupação de dona de casa (43,33%) seguida de mães 

autônomas (profissional liberal) (16,67%) e trabalhadoras 

rurais/Agricultora (16,67%). 

O grau de escolaridade (Tabela 1) foi distribuído em 

categorias havendo uma maior frequência de mães na 

categoria ensino médio completo (46,67%), seguido da 

categoria ensino fundamental completo (25%). 
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Tabela 1. Aspectos socioeconômicos das mães (n = 60) 
acompanhadas no período de janeiro a agosto de 2018 no 
município de Santa Cruz – RN – Brasil, 2019. 
 

Aspectos socioeconômicos n % 

Renda Familiar   

Até 1 salário mínimo (R$998,00) 

 

40 66,7 

Entre 1 e 4 salários mínimos (Acima 

R$998,00 a R$3.992,00) 

 

12 20,0 

Acima 4 salários mínimos (Acima de 

R$3.992,00) 

 

5 6,7 

Não sabe/Não respondeu 

 

4 6,6 

Profissão/Ocupação   

Profissional Liberal (Autônomo) 

 

10 16,67 

Servidor Público  

 

2 3,33 

Empregado de Empresa Privada 

 

7 11,67 

Empregado Rural/Agricultor 

 

10 16,67 

Desempregado 

 

2 3,33 

Do lar (Dona de Casa) 

 

26 43,33 
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Doméstica 

mensalista/faxineira/diarista/babá/cuidador 

de idoso 

 

3 5,00 

Grau de Escolaridade   

Fundamental I Incompleto 

 

1 1,67 

Fundamental I Completo 

 

7 11,67 

Fundamental II Incompleto 

 

4 6,67 

Fundamental II Completo 

 

15 25,00 

Médio Incompleto 

 

2 3,33 

Médio Completo 

 

28 46,67 

Superior incompleto ou completo 

 

3 5,00 

Total 60 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

No tocante ao tempo da prática do AME, constatou-se 

maior frequência (58,3%) nos dois primeiros meses de vida do 

lactente. Entretanto, um declínio marcante foi observado 

durante o seguimento, visto que 62,8% das mães relataram ter 

realizado o desmame dos seus filhos durante o 3º ou 4º mês de 

vida. Apenas duas mães relataram ter realizado a prática do 

AME até o sexto mês, como recomendado pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde do Brasil (Tabela 2).  
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Tabela 2. Distribuição das crianças (n = 60) de acordo com o 

tempo de aleitamento materno exclusivo (AME) no município de 

Santa Cruz - RN - Brasil, 2019. 

 

Idade da 

criança 

Crianças em AME 

(%) 

Crianças com 

desmame precoce 

(%) 

1 a  2 meses 

 

35  (58,3%) 25 (41,7%) 

3 a 4 meses 

 

13 (37,2%) 22 (62,8%) 

5 meses 

 

2 (15,4%) 11 (84,6%) 

6 meses 2 (100%) 0 (0%) 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

Após a obtenção dos dados socioeconômicos, foi 

realizada uma análise para saber se a adesão ao AME poderia 

estar  relacionada com a renda familiar materna. Os dados 

indicam uma maior frequência de AME em crianças cujas mães 

recebiam até a 1 salário mínimo. Dessas mães, 76,2% 

praticaram o AME até o quarto mês de vida da criança. Todas 

as mães que recebiam acima de 4 salários mínimos praticaram 

o AME até o segundo mês de vida do seu filho (Figura 1). 

Com relação a profissão/ocupação, foi observado um 

desmame precoce no segundo mês de vida em 60% das 

crianças cujas mães eram autônomas. Alta frequência (47,2%) 

também foi observa no grupo de mães que eram empregadas 

de empresa privada (dados não mostrados). 

Ao analisar o grau de escolaridade, observou-se que 

todas as mães que tinham o ensino superior (completo ou não) 
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realizaram o AME até o quarto mês de vida, enquanto 61,5% 

das mães que tinham ensino médio (completo ou não) 

realizaram o AME até o 5º mês (Figura 2). Apenas duas mães 

praticaram AME até o 6º mês de vida da criança: uma mãe tinha 

ensino médio completo e a outra Fundamental I completo. 

Ambas relataram receber renda familiar equivalente a 1 sálario 

mínimo.  

Quanto ao motivo da interrupção da amamentação logo 

no primeiro mês, a causa do desmame foi relacionada à volta 

ao trabalho. De acordo com relatos apresentados, algumas 

mães queriam continuar a amamentar, porém a volta ao 

trabalho as impediam por falta de tempo e algumas não sabiam 

do método da ordenha (resultados não apresentados). 

Um estudo realizado no interior de São Paulo no período 

de 2010 e 2011 com 12 mães, utilizando-se de um relato 

comunicativo e questionários, objetivou identificar aspectos 

transformadores e obstáculos para o desmame precoce. Os 

resultados caracterizaram mães jovens, primíparas, casadas, 

com ensino médio/técnico completo e que não trabalhavam fora 

de casa. Para esta amostra, a amamentação proporcionou 

fortes vínculos com a criança, porém, foram observados 

sentimentos de derrota e frustração, como obstáculos que ainda 

estão enraizados na cultura da sociedade. Além disso, o fator 

econômico caracterizou-se como aspecto relevante, uma vez 

que as mães entrevistadas relataram que o aleitamento 

materno exclusivo não requer custo quando comparado com o 

leite artificial (PRADO; FABBRO; FERREIRA, 2016). 

O desmame natural proporciona uma transição mais 

tranquila e menos estressante para a mãe, diferente do 

desmame abrupto, onde a criança não está pronta e pode 
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causar consequências maternas como ingurgitamento 

mamário, estase do leite, mastite, depressão e até luto pela 

perda da amamentação (BRASIL, 2015). 

Um estudo caso controle reunindo 124 casos (AME por 

pelo menos seis meses) pareados por idade e sexo com 248 

controles (desmame total até o segundo mês) foi realizado com 

o objetivo de analisar os fatores associados à amamentação 

exclusiva (AME) por pelo menos seis meses, em contraponto 

ao desmame total até o segundo mês de vida no estado de 

Pernambuco. Foram selecionadas como variáveis de 

exposição: idade e escolaridade materna, renda familiar, zona 

de moradia, consultas pré-natais, tipo de parto, profissional que 

o assistiu e orientação sobre amamentação no pré-natal. Dos 

oito agrupamentos de variáveis consideradas como possíveis 

preditoras do AME por pelo menos 6 meses, mantiveram-se 

como fatores associados a idade materna entre 20 – 35 anos, 

e a escolaridade de 5 – 8 anos de estudo (CAVALCANTI et al, 

2015). 

Hospitais públicos tendem a prestar práticas facilitadoras 

e maiores informações às mães em relação à amamentação, 

principalmente em hospitais universitários, talvez pelo fato de 

estarem mais ligados à disseminação de conhecimento e 

produção de ciência (SALUSTIANO et al, 2012). 
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Figura 1. Distribuição dos lactentes em Aleitamento Materno 

Exclusivo, segundo o tempo de amamentação e a renda 

familiar, Santa Cruz – RN – Brasil, 2019.  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

Nesse estudo, a prática do AME até os seis meses de 

idade do lactente foi predominante nas mães com menor 

escolaridade (ensino médio e fundamental I) e com renda de 1 

salário minimo. O mesmo, condiz com o achado de outro 

trabalho, onde a permanência da mulher em casa foi fator 

positivo, e, portanto, facilitador ao processo da amamentação 

(SALUSTIANO et al, 2012). Tais resultados contradizem os 

achados de outros estudos, onde a permanência da mulher em 

casa foi fator positivo para que fosse oferecido outro tipo de leite 

antes dos seis meses, em comparação às mulheres com 

trabalho formal (CAMPOS, 2015).  
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Figura 2. Distribuição dos lactentes em Aleitamento Materno 

Exclusivo, segundo o tempo de amamentação e a escolaridade 

materna, Santa Cruz – RN – Brasil, 2019. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Fatores socioeconômicos como a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, durante o processo de industrialização e 

urbanização, também contribuiu para o aumento das práticas 

de desmame, principalmente pela ausência das garantias 

trabalhistas e medidas de proteção (SALUSTIANO et al, 2012).  

Por estes motivos, a partir da década de 70 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a infância (UNICEF), iniciaram esforços para a 

conscientização sobre as vantagens do aleitamento materno. 

Desde então, observa-se uma mudança nas políticas públicas 

de incentivo ao aleitamento materno motivada pelas baixas 

taxas de aleitamento materno em todo o mundo (MARTINS; 

BARBOSA; PASSOS, 2019). 
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Considerando as possibilidades de influência de diversos 

fatores, incluindo desde aspectos socioculturais a 

socioeconômicos, na prática do aleitamento materno exclusivo, 

cabe um olhar mais atento da equipe de saúde voltado às mães, 

para promover estratégias com uma abordagem dialógica e 

capacitadora no processo de empoderamento e pertencimento 

do amamentar, fazendo com que a mãe sinta vontade e prazer 

nesta atitude, e assim a proteção e satisfação da criança 

possam vir a ser alcançadas (FERREIRA, et al 2018). 

Essa abordagem educativa em saúde, com metodologia 

dialógica pode favorecer a construção de discursos que 

valorizem o ato de amamentar e reconheçam seus benefícios 

como alimento prioritário, que deve ser ofertado de forma 

exclusiva até o sexto mês de vida da criança (BRASIL, 2015). 

Neste contexto, vale ressaltar achados encontrados em 

pesquisa qualitativa realizada a partir de entrevistas feitas com 

dezesseis puérperas atendidas na maternidade localizada no 

município de Currais Novos/RN, Brasil. Os resultados enfatizam 

que ainda persiste a ideia de leite insuficiente no imaginário de 

algumas mulheres; embora também tenha sido citado como 

obstáculo à consolidação do apoio à amamentação, e a 

ausência de diálogo quanto ao aleitamento materno por parte 

de alguns profissionais durante o pré-natal. Além disso, as 

puérperas entrevistadas destacaram que a experiência materna 

anterior influencia a postura no puerpério atual, ou seja, 

experiências cercadas por dificuldades no ato de amamentar o 

filho mais velho, por exemplo, podem influenciar negativamente 

na manutenção do aleitamento materno exclusivo. Destacando-

se também o contrário: experiências positivas em puerpério 
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anterior podem levar a maior proatividade e segurança no 

aleitamento materno (CAVALCANTE, et al 2019). 

Um estudo realizado com 309 mulheres que tiveram 

filhos em um hospital universitário do interior da cidade de São 

Paulo, Brasil, decidiu avaliar o conceito de aleitamento materno 

exclusivo para as nutrizes comparando o período em que 

decidiram realizá-lo e a idade da introdução de outros líquidos. 

Verificou-se que a prática do AME por uma parcela das 

mulheres é aparentemente confusa. As mães jovens, 

primíparas e sem vínculo empregatício possivelmente foram as 

que ofertaram mais cedo água e leite não materno, por maior 

dificuldade na prática do AME (CAMPOS, et al 2015). 

Assim, verifica-se que diversos são os fatores que 

influenciam no desmame precoce e na introdução antecipada 

de alimentos antes dos seis meses de vida do lactente. A falta 

de informação leva a muitas mulheres procurarem soluções que 

desfavoreçam a prática do aleitamento, interferindo na saúde 

nutricional da criança (LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018). 

Foi verificado que o alto índice de oferta de fórmula 

infantil em determinados hospitais tem possível justificativa para 

a quantidade insuficiente de profissionais que ficam 

responsáveis pelo acompanhamento em conjunto da mãe e do 

filho. A falta de esclarecimentos e informações durante o 

processo de gestação leva a tomadas de decisões para a oferta 

de fórmulas infantis ao invés do aleitamento materno (SOUSA; 

MELO; MEDEIROS, 2019). 

Torna-se necessário o acompanhamento e 

aconselhamento à puérpera sobre amamentação ainda dentro 

da maternidade por se tratar de um espaço de educação em 

saúde, fortalecendo o vinculo entre as mães, os lactentes e os 
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profissionais da área, para que assim as dúvidas surgidas 

possam serem sanadas e esclarecidas ainda dentro do hospital. 

Com isso, poderá serem evitadas futuras consequências à 

saúde do neonato  (SOUSA; MELO; MEDEIROS, 2019). 

Nascer em um hospital credenciado como Amigo da 

Criança, que apoia o aleitamento materno desde a entrada da 

mãe até sua saída, é um fator importante para a proteção ao 

AME, como mostra um estudo realizado em bebês nascidos em 

um hospital amigo da criança em uma capital do Norte brasileiro 

(MARGOTTI, 2017). 

Sabe-se que o profissional de saúde tem um importante 

papel na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 

e, para exercer esse papel é necessário, além do conhecimento 

sobre o assunto e de habilidades relacionadas a aspectos 

técnicos da lactação, ter um olhar atento e abrangente, sempre 

levando em consideração os aspectos emocionais, a cultura 

familiar, a rede social de apoio à mulher, entre outros aspectos 

a descobrir junto com cada indivíduo em particular (LIMA; 

NASCIMENTO; MARTINS, 2018). 

A capacitação de profissionais de saúde é essencial na 

promoção do aleitamento materno e combate ao desmame 

precoce, a partir do apoio e proteção que pode ser propiciado 

às mães. Considerando a importância deste tipo de ação para 

a saúde pública, foi realizada uma pesquisa com enfermeiros, 

técnicos em enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e 

médicos, obstetras e pediatras, lotados em um hospital 

universitário detentor do título Hospital Amigo da Criança, no 

interior do Rio Grande do Norte, Brasil. Os resultados 

demonstraram entre os entrevistados a existência de níveis de 

conhecimentos satisfatórios sobre a temática do aleitamento 
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materno. Entretanto, destacaram divergências entre a teoria e 

a prática; sugerindo-se então a realização de capacitações com 

maior frequência, dada a necessidade de consolidação dos 

saberes e aperfeiçoamento dos processos de trabalho em 

saúde (SOUSA; MELO; MEDEIROS, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 
Constatou-se um predomínio do aleitamento materno exclusivo até o 

segundo mês de vida das crianças. Entretanto, poucas foram as mães que 

conseguiram amamentar exclusivamente até o sexto mês de vida do bebê 

como recomendado pelo Ministério da Saúde Brasileiro.  

Dentre os muitos fatores que podem influenciar nesta prática, os 

aspectos socioeconômicos denominados renda familiar e ocupação da mãe 

parecem interferir diretamente, uma vez que as mães com menor renda e sem 

inserção formal no mercado de trabalho (donas de casa e autônomas) que 

participaram deste estudo, destacaram-se com maior nível de prática do 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê. 

Esta pesquisa limitou-se apenas a avaliar dados quantitativos. Por 

isso, sugere-se que sejam realizadas novas avaliações, com coleta e análise de 

dados qualitativos que possam elucidar outros aspectos influenciadores das 

práticas de aleitamento materno, como por exemplo, a hipótese de que a opção 

por amamentar exclusivamente até o sexto mês de vida da criança seja tomada 

por razões econômicas, já que a fórmula infantil é um alimento de alto custo, 

quando comparado ao leite materno. 

Apesar desta pesquisa ter limitado sua amostra, com inserção apenas 

de puérperas de uma cidade de médio porte, localizada no interior da região 

Nordeste do Brasil, os achados encontrados podem ser relevantes, na medida 

em que fornecem subsídio para inclusão de dados relacionados aos aspectos 

socioeconômicos da mãe em possível planejamento e implementação de 

intervenções em saúde materno infantil, incluindo rotinas e condutas praticadas por 

profissionais de saúde pró-aleitamento materno exclusivo, com vistas à promoção da 

saúde da mulher e da criança, justamente pelo declínio do desmame precoce. 
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RESUMO: Os acidentes infantis refletem um problema 
importante para o sistema de saúde mundial. As quedas estão 
entre os principais tipos de acidentes que mais acontecem na 
infância, assim como os principais motivos de internações 
hospitalares. Com isso objetiva-se identificar os principais 
fatores que contribuem para a ocorrência das quedas em 
crianças com faixa etária entre zero e doze anos, assim como 
elencar as medidas de prevenção descritas na literatura. Trata-
se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem 
metodológica sobre o tema “Quedas no recém-nascido, 
lactentes e infante: fatores contribuintes e estratégias de 
prevenção”. A maioria das quedas ocorrem no ambiente 
doméstico e estão relativamente associadas a ausência de um 
cuidador. Outros fatores que influenciam no evento da queda 
são a idade, o nível socioeconômico baixo e condições 
impróprias de moradia. Porém, existem algumas formas de 
prevenção diferentes a depender das faixas etárias. As medidas 
que devem ser adotadas estão diretamente ligadas às 
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diferentes fases do desenvolvimento que percorrem durante o 
crescimento da criança. Portanto, embora os acidentes por 
quedas sejam eventos comuns, são evitáveis. Entretanto, é 
necessário que os cuidadores saibam reconhecer os riscos do 
ambiente ao qual a criança está inserida para preveni-las. 
Palavras-chave: Acidentes por Quedas. Prevenção de 

Acidentes. Crianças. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Atualmente, os acidentes são considerados um fator 

muito importante nos casos de morbimortalidade devido às 

altas estatísticas e ao seu impacto social, além de ser um fator 

que pode ser evitado e passível de intervenção quando 

trabalhado efetivamente na sua prevenção (HURTADO-

SIERRA, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza o 

acidente como um evento repentino, geralmente prejudicial, que 

não depende da vontade humana, causado por uma força 

externa e que se manifesta pelo aparecimento de lesões 

orgânicas ou transtornos mentais (HURTADO-SIERRA, 2014). 

Os acidentes infantis representam um importante 

problema para o sistema de saúde mundial. As lesões por 

acidentes, consideradas não intencionais, apresentam-se como 

uma das maiores causas da morbimortalidade infantil. Cerca de 

25% das mortes infantis, com faixa etária entre cinco e nove 

anos de idades, são causadas por elas. E, segundo a OMS, 

esses acidentes são encarregados de aproximadamente 

830.000 mortes por ano (GONÇALVES et al, 2019).   

Em relação a acidentes com recém-nascidos a menores 

de cinco anos, os números sempre foram alarmantes. Hoje 
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existem inúmeras políticas e medidas de proteção às crianças, 

sendo a educação em saúde a mais efetiva. Com o objetivo de 

melhorar a assistência  com relação aos acidentes o Ministério 

da Saúde criou o VIVA, como meio de promover a vigilância 

mais eficaz dos acidentes e violências (PASSOS; SANTOS, 

2016). 

No Brasil, de acordo com os dados do Sistema de 

Vigilância de Violências e acidentes (Inquérito VIVA) obtidos 

nos serviço sentinelas de urgências e emergência em 24 

capitais brasileiras e do Distrito Federal no período de Setembro 

a Outubro de 2011, estimou-se que cerca de 14.225 pessoas 

foram atendidas devido a quedas, dentre as quais 

aproximadamente 24,1% correspondiam a crianças com idade 

entre zero e nove anos (BARCELOS et al , 2017). 

Os acidentes mais prevalentes na infância, conforme a 

Rede Nacional da Primeira Infância (2014) são os acidentes 

referentes ao trânsito, asfixias, afogamentos, agressões e as 

quedas. Um estudo realizado por Malta (2015), identificou que 

das 7.224 crianças, entre zero e nove anos, que  foram 

atendidos em um serviço de emergência, 97,5% foram vítimas 

de acidentes e 2,5% de violência, e que daqueles, a maioria 

ocorreram no ambiente domiciliar com, aproximadamente, 

67,4%.  

Dentro deste contexto, as quedas estão entre os 

principais motivos de internações hospitalares. Elas 

caracterizam cerca de 50% das hospitalizações, seguidas das 

queimaduras (17%) e dos acidentes de trânsito (11%). Em 

crianças menores de um ano, representa a terceira causa de 

mortalidade e a quinta nas crianças de cinco a nove anos, de 

acordo com a  Rede Nacional da Primeira Infância (2014). 
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É válido ressaltar que qualquer criança encontra-se 

sujeita à ocorrência de um acidente e os fatores de risco para 

ocorrência de quedas no ambiente doméstico são multifatoriais. 

Em famílias com baixo grau de instrução e econômico, os pais 

podem não ser capazes de supervisionar seus filhos, pois 

necessitam trabalhar e, por isso, os deixam sozinhos ou aos 

cuidados de irmão mais velhos. Além disso, a compra de 

equipamentos de segurança também torna-se mais difícil, em 

se tratando de baixa situação financeira dessas famílias 

(BRASIL, 2013). 

Diante desta conjuntura, o Ministério da Saúde (MS) 

adotou a “Política de redução de mortalidade por acidentes e 

violência”. Com base nela, pode-se evidenciar a importância do 

papel do enfermeiro como um educador na promoção e 

prevenção dos acidentes, tendo em vista que é o profissional 

que tem a capacidade de planejar e articular estratégias para 

intervir juntamente com os pais, orientando e prevenindo os 

acidentes na infância (PASSOS; SANTOS, 2016).  

Diante dos dados que foram expostos, é de suma 

importância conhecer estratégias de prevenção contra 

acidentes domésticos ou não, com o intuito de aumentar a 

segurança das crianças em situações que favorecem acidentes 

por queda, tema deste trabalho. Nesse sentido, objetiva-se 

identificar quais são os fatores que contribuem para a 

ocorrência de quedas em crianças com faixa etária de zero a 

doze anos de idade, bem como elencar medidas de prevenção, 

descritas na literatura. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com 

abordagem metodológica sobre o tema “Quedas no recém-

nascido, lactentes e infante: fatores contribuintes e estratégias 

de prevenção”. Este tipo de revisão consiste na síntese de 

múltiplos estudos publicados sobre determinada área do 

conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).   

O processo metodológico para a construção desta 

revisão integrativa da literatura foi composto pelas seguintes 

etapas: definição do tema do estudo; pesquisa nas bases de 

dados; triagem e seleção dos artigos a partir da leitura dos 

títulos e resumos; análise e seleção dos artigos a partir da 

leitura na íntegra e com base nos critérios de inclusão; redação 

da revisão. 

Após definido o tema do estudo, foi lançada a seguinte 

questão norteadora: “Quais são os fatores contribuintes e as 

estratégias de prevenção de quedas em recém nascidos, 

lactentes e infantes presentes na literatura?”  

Nesse sentido, para responder a questão norteadora, 

foram utilizados os seguintes descritores indexados no 

Descritores de Ciências da Saúde(DeCs) e na Medical Subjects 

Headings (MESH) nos respectivos idiomas português, inglês e 

espanhol: #Acidentes por Quedas, Accidental Falls e 

Accidentes de Caída; #Prevenção de Acidentes, Accident 

Prevention e prevención de accidentes; #Crianças, Child e 

Niño, separados pelo operador booleano AND e OR.  

Para a coleta de dados, foi realizada uma busca nas 

bases de dados por meio do Periódico CAPES nas seguintes 

bases de dados: Scopus, Medical Literature Analysis and 
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Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). A coleta foi realizada  de março a junho 

de 2018. 

Inicialmente, para a seleção dos artigos, foi realizada a 

leitura inicial dos títulos e resumos. Posteriormente, realizou-se 

uma leitura na íntegra dos artigos e aqueles incluídos foram 

catalogados em uma planilha do Google Drive.  

Como critérios de inclusão, foram selecionados estudos 

que abordassem o assunto sobre quedas na infância, artigos 

completos disponíveis nas bases de dados selecionadas, 

artigos que trabalhavam as prevenções de quedas em crianças, 

disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol de 2014 

a 2019.  

Foram então excluídos editoriais, cartas ao editor, 

resumos e opinião de especialistas, artigos repetidos, capítulos 

de livros, revisões integrativas, resenhas, notas prévias e 

artigos que não respondiam a pergunta de pesquisa. 

O fluxograma abaixo representa o processo de 

elaboração da revisão. 
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos. Natal, RN, 2019. 

 
Fonte: A pesquisa, 2019 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os acidentes na infância são entendidos como obra do 

acaso ou um evento normal para a faixa etária. Porém alguns 

estudos revelaram que existe fatores que influenciam na 

ocorrências desses acidentes como: o nível socioeconômico 

baixo, estresse familiar, supervisão inadequada, condições 

impróprias de moradia, aspectos educacionais e culturais, mãe 

solteira e jovem, baixo nível de educação materna, a 

personalidade infantil como hiperatividade, agressividade, 

distração e o estilo de vida (BARCELOS et al , 2017). 

De acordo com Barcelos (2017) no primeiro ano de vida, 

os acidentes mais frequentes foram as quedas e 
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aproximadamente 49,5% sofreram pelo menos uma queda 

nessa faixa etária. Desta forma, pôde-se observar que os 

acidentes que acontecem no ambiente doméstico apresentam 

relação estreita também com as fases do desenvolvimento 

neuropsicomotor, que faz parte do amadurecimento normal da 

criança durante o seu crescimento (AZEVEDO et al, 2018).  

As crianças entre zero e quatro anos apresentam alguns 

fatores de risco relacionado ao seu desenvolvimento. Por 

exemplo, por não apresentarem, ainda, habilidades suficientes 

para reconhecer e entender perigos, elas são mais vulneráveis 

a acidentes, uma vez que, mesmo com capacidade “limitada” 

para reagir de maneira rápida e correta, elas tendem a 

reproduzir o comportamento dos adultos (REDE NACIONAL DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA, 2014). 

Os bebês apresentam suas cabeças proporcionalmente 

maiores e mais pesadas que os seus corpos. Por apresentarem 

essa característica, elas são mais propensas a quedas e a 

perda do equilíbrio. Por esse motivo, os bebês quando 

começam a andar correm mais risco de cair. As habilidades 

motoras levam tempo para se desenvolver por completo. 

A Figura 1 representa os principais fatores que 

influenciam os acidentes na infância. 

Por exemplo, nos recém nascidos, a maioria das ações 

são reflexos, o bebê demora aproximadamente cinco meses 

para conseguir sentar e um ano para andar e vários anos para 

conseguir desenvolver as habilidades motoras finas. Essas 

etapas do desenvolvimento afetam a habilidade das crianças 

para escapar de uma situação de perigo (REDE NACIONAL DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA, 2014). 
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Figura 1. Fatores que influenciam os acidentes na infância. Natal, RN, 2019. 

 
Fonte: Autoria própria, baseada nos artigos da revisão. 

  

A partir dos dois anos de idade, quando a criança possui 

a habilidade de correr, ocorre as quedas da própria altura em 

razão dos tropeços em objetos, além de quedas de velocípede, 

motoca, equipamentos de playground e outros brinquedos. 

Nessa fase, ela também torna-se capaz de subir em móveis e 

alcançar janelas sem proteção, prevalecendo as quedas de tais 

locais.  

Na fase em que as crianças encontram-se na escola, as 

quedas são causadas pelas práticas esportivas, bem como o 

uso de bicicleta, patins, skate, entre outras atividades que 
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envolvem velocidade e das quedas de árvore. Além das já 

citadas, é possível encontrar outros tipos de quedas como: 

queda do cavalo, queda da escada, queda no banheiro, queda 

do telhado e queda do carrinho de supermercado, dentre outras 

não comuns. (POLL et al., 2014). 

Segundo Azevedo (2018) a faixa etária entre zero e seis 

anos são as que mais necessitam de vigilância pelos seus 

responsáveis, pois elas não apresentam a definição de perigo 

além de agir pelo sentido da imaginação, da curiosidade e pela 

ambição ao desconhecido, caracterizando o comportamento 

dessa faixa etária, que caso não estejam sendo vigiados podem 

provocar sérios acidentes. 

Já as crianças entre cinco e doze anos apresentam a 

tendência de desafiar uns aos outros para agir perigosamente. 

Na maioria das vezes assumem as tarefas dos adultos, 

apresentam maior interesse pelo perigo e possuem mais tempo 

livre da supervisão do adulto (REDE NACIONAL DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA, 2014). 

Segundo Gonçalves (2019), aproximadamente 62% dos 

atendimentos por queda são do sexo masculino, o que pode ser 

justificado pelo fato dos meninos apresentarem brincadeiras e 

atividades que geralmente implicam em maior exposição a 

força, impacto corporal e velocidade, que se deve pelo aspecto 

cultural envolvido. 

Em consonância a um estudo realizado por Poll et al. 

(2014), as morbidades mais encontradas, decorrente das 

quedas, foram: lesões cortantes, traumas, escoriações, algias, 

edemas, hematomas, desmaios, fraturas, êmeses, vertigens, 

acrocianose, epistaxe e entorse, nesta ordem. Essas 

consequências demonstram a importância da aplicação e 
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adoção de estratégias de prevenção de quedas para este 

público. 

A consequência mais grave que uma queda pode 

provocar é o óbito. Entretanto, quando esse não ocorre, as 

quedas podem também causar sequelas físicas, psicológicas e 

sociais. Além do mais, dependendo do tipo de acidente, sejam 

quais forem as sequelas (temporárias ou permanentes), a 

criança ou o adolescente, necessita de assistência nos serviços 

de saúde que podem ser de curto ou longo prazo, de modo que 

geram custos para o serviço de saúde envolvido (GURGEL et 

al., 2017). 

Os acidentes e violências na infância pode suceder em 

danos irrecuperáveis, que podem ser emocionais, sociais e 

físicos, marcando permanentemente às vidas das crianças, de 

suas famílias e da sociedade. O modo de prevenção desses 

eventos deve envolver não só os familiares, mas também às 

escolas, sociedade e governos. Os setores da sociedade 

compartilham obrigações de penalizar e prevenção às 

violências infantis (MALTA et al,2014). 

A maioria das quedas ocorre em casa e estão 

associadas a ausência de um cuidador. Atitudes simples como 

supervisão contínua e modificação do espaço onde a criança 

vive, podem prevenir esse tipo de acidente, que pode deixar 

sequelas e interferir no desenvolvimento de outras fases da vida 

(BRASIL, 2013). 

Conforme o Ministério da Saúde (2013) e a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (2014), às estratégias de prevenção para 

quedas, de acordo com a faixa etária da criança, no contexto 

doméstico devem ser adotadas de acordo com o quadro abaixo. 
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Tabela 1. Estratégias adotadas para prevenção de quedas por faixa etária. 

Natal, RN, 2019. 

 

Idade Estratégias de prevenção que devem ser adotadas 

 

 

 

 

 

 

De 0 a 
4 anos 

● Nunca deixar a criança sozinha em qualquer 
local da casa, especialmente em camas, 
trocadores, sofás, mesmo que a criança 
ainda não tenha a capacidade de rolar; 

● Colocar redes de proteção ou grades em 
janelas que possam ser abertas; 

● No berço, observar se a altura da base é 
suficiente para evitar que a criança caia por 
cima da grade. Se o limite superior for menor 
que ¾ da altura da criança, o berço não pode 
mais ser usado. Estas orientações devem ser 
seguidas a partir do momento em que a 
criança consegue ficar em pé com apoio; 

● Nunca colocar brinquedos dentro do berço, 
pois esses objetos podem cair para fora e a 
criança tentar sair para pegar; 

● Pôr barreiras de proteção nas escadas e 
proteger os cantos dos móveis; 

● Nunca usar andador, pois é muito comum 
quedas de escadas decorrentes desse 
objeto; 

● Colocar grades de proteção em qualquer 
móvel utilizado para a criança dormir. 
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De 4 a 
6 anos 

● Dispor os móveis de maneira que a 
supervisão da criança possa ser constante e 
direta; 

● Travar portas e bloquear o acesso às áreas 
perigosas da casa, como lavanderia, cozinha 
e área externa; 

● Remover tapetes e utilizar material de 
borracha em banheiros; 

● Remover brinquedos e roupas do chão, que 
possam provocar tropeços, deslizes e 
quedas; 

● Instalar grades protetoras em escadas e 
áreas de risco da casa, e orientar os 
familiares para sempre fechá-las após o uso; 

● Mantenha os móveis afastados das janelas. 

 

De 6 a 
12 
anos 

Nesta faixa etária, aumenta as necessidades 
de medidas de proteção e supervisão nas atividades 
fora de casa. 

● Nunca deixar a criança brincar em lajes ou 
áreas elevadas que não disponham de 
grades de proteção; 

● Ao andar de bicicleta, a criança deve usar 
capacete de proteção, e nunca circular em 
vias que transitam veículos.    

Fonte: Autoria própria. 

Diante das estratégias de prevenção de quedas 

identificadas nos estudos, depreendeu-se que as medidas a 

serem adotadas estão diretamente ligadas às diferentes fases 

do desenvolvimento que percorrem durante o crescimento da 

criança. Nos primeiros meses de vida, por exemplo, a criança 
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só reage ao que vê, tem a capacidade motora muito limitada e 

é dependente do adulto. No segundo semestre de vida, o 

desenvolvimento da criança ocorre de forma significativa. A 

criança começa a sentar sem apoio e aos 10 meses inicia a 

engatinhar. Então, determinadas medidas para essa faixa etária 

vão estar relacionadas a medidas de cuidado e de proteção 

como, por exemplo, evitar rolamentos de superfícies, não deixar 

as grades do berço abaixo da altura da criança para que ela não 

queira sair a procura de algum objeto. 

Os estudos apontaram que os acidentes por quedas são 

eventos muito comuns, porém evitáveis.  Entretanto, a conduta 

de prevenção varia conforme a fase do desenvolvimento que a 

criança se encontra e o conhecimento dos fatores contribuintes, 

sem dúvida, categoriza-se também como uma estratégia de 

prevenção.  

Além do mais, é essencial que o conhecimento chegue 

até os cuidadores e os acidentes por quedas sejam prevenidos. 

Nesse sentido, é de fundamental importância a participação do 

profissional enfermeiro no âmbito da assistência à saúde da 

criança, tendo em vista que, por ser o principal mediador da 

atenção básica com a comunidade, é o responsável por 

promover educação em saúde para os pais durante as 

consultas de crescimento e desenvolvimento da criança 

(PASSOS; SANTOS, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, observou-se que o ambiente 

domiciliar é um grande fator responsável por acidentes 

decorrentes de quedas na infância. Sendo assim, é necessário 

que os cuidadores saibam reconhecer os riscos do ambiente ao 
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qual a criança está inserida para preveni-las, pois, devido às 

características físicas e comportamentais próprias do 

desenvolvimento infantil, as crianças demandam mais atenção 

dos adultos.  

Dessa forma, conclui-se que as crianças com faixa etária 

menores de um ano sofrem acidentes envolvendo queda do 

leito. Já as crianças com idade de um a quatro anos são as que 

sofrem mais acidentes, pois nessa fase elas tornam-se mais 

independentes e arriscam-se por não ter ainda noção do perigo. 

Já em relação a  idades superiores, os riscos de 

acidentes por queda aumentam devido ao grau de exposição a 

aventuras e brincadeiras mais ousadas, sendo de extrema 

importância a orientação de pais, familiares e cuidadores sobre 

a segurança durante atividades e brincadeiras. 

Além disso, o enfermeiro, como agente transformador na 

atenção primária, pode e deve realizar programas educacionais 

nas unidades de saúde  que envolvam tanto os pais e 

cuidadores das crianças, quanto nas escolas, diretamente com 

as crianças, por meio das práticas educativas em saúde, 

visando a diminuição de fatores de risco e reduzindo agravos.  

Logo, trata-se de uma importante ferramenta que busca 

atingir todos os indivíduos, conforme a realização da sua 

assistência do cuidado e adequações das situações de vida e 

de saúde das crianças e sua família.  

Ademais, é necessário que pesquisas sobre essa 

temática sejam mais exploradas e estudadas, uma vez que 

trata-se de um tema relevante no tocante a qualidade da saúde 

da criança e do adolescente, porém pouco discutido na 

literatura, ainda que se apresente, estatisticamente, elevados 
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números de morbimortalidade em decorrência de quedas por 

acidentes.  
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RESUMO: trata-se de estudo descritivo, observacional, de corte 
transversal com objetivo de descrever as cardiopatias 
congênitas (CC) associadas à Síndrome de Down (SD) em 
crianças e adolescentes, e a presença de acometimento de 
outros sistemas nos pacientes com SD e CC.  Projeto piloto 
desenvolvido com amostra de conveniência de 137 pacientes, 
sendo tabulados e submetidos à análise. Foram incluídos 118 
pacientes que realizaram ecocardiograma: 89 (75,4%) tinham 
CC, sendo 45 (50,6%) do sexo masculino. Do grupo com CC 
isoladas 48/89 (53,9%), as mais frequentes foram: 
Comunicação Interatrial (CIA) 29/48 (60,4%) e Comunicação 
Interventricular (CIV) 8/48 (16,7%). Nas associações de 
cardiopatias, 41/89 (46,1%) apresentaram mais de uma CC, a 
principal associação foi CIA e CIV 8/41 (19,5%). Cirurgia 
cardíaca ocorreu em 30/89 (33,7%) pacientes. Na análise dos 
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outros sistemas, 60/89 (67,4%) possuíam alteração em algum 
sistema. O sistema mais acometido foi otorrinolaringológico 
com 29 (31,5%) pacientes acometidos, seguido de: digestório 
(abdominal) com 28 (30,4%), oftalmológico 19 (20,7%), 
locomotor (ósseo) 11 (12,0%) e outras malformações 5 (5,4%). 
Esse estudo obteve maior prevalência de CC em relação ao 
descrito na literatura, diferindo também quanto ao subtipo mais 
prevalente. Trata-se de um novo olhar, ao analisar o 
acometimento de outros sistemas na população com SD e CC, 
evidenciando alta prevalência de malformações associadas, o 
que afeta o prognóstico global do paciente. 
Palavras-chave: Anormalidades Congênitas. Síndrome de 

Down. Cardiopatia Congênita. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down (SD) é a alteração cromossômica 

mais frequente, presente em um a cada 730 nascidos vivos 

(WEREMOWICZ; LOCKWOOD, 2017). O diagnóstico clínico do 

paciente com Down é feito por meio da presença de 

características morfológicas, tais como epicanto e prega 

simiesca. Os pacientes com SD podem apresentar outras 

malformações associadas em: sistema nervoso, sistema 

locomotor, digestório, endócrino, hematológico e cardiovascular 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

As cardiopatias congênitas (CC) são uma das mais 

frequentes malformações associadas na criança com SD, 

acometendo aproximadamente 50,0% dessa população. Em 

estudo desenvolvido na Inglaterra com pacientes nascidos 

vivos com SD, entre 1985 e 2006, foi identificada CC em 342/ 
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821 (42,0%) pacientes analisados (OSTERMAIER, 2019). No 

Brasil, as CC abrangem cerca de 40,0 a 50,0% dessa 

população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Esta patologia 

consiste na principal causa de morte nos primeiros anos de vida 

além de contribuir para o aumento da morbidade nessa 

população (GOUVEIA, 2019). Em comparação com a taxa da 

população geral, na qual a taxa de CC é de 3,0 a 5,0% dos 

recém-nascidos (TREVISAN, 2014), a população com Down 

está em uma categoria de maior prevalência para a ocorrência 

de CC (40,0-50,0%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Além das CC o paciente com SD pode apresentar 

alterações em outros sistemas, como supracitado. Mas não foi 

evidenciado, até o momento, na literatura internacional e 

nacional, pesquisas que avaliem o acometimento desses 

sistemas no grupo específico de pacientes com SD e CC, que 

já possuem prognóstico reservado devido à presença da CC.   

Diante da falta de estudos epidemiológicos publicados 

sobre as malformações associadas nos pacientes com SD e 

CC; a escassez de estudos epidemiológicos com a descrição 

das CC em SD no Brasil; e de no estado do Rio Grande do Norte 

não haver pesquisas similares contendo a frequência de CC 

nos pacientes com SD, o presente estudo foi desenvolvido.  

Objetivou-se promover a descrição das CC associadas à 

SD e analisar a presença de acometimento de outros sistemas 

na população com SD e CC. A partir desta análise, espera-se 

sugerir possíveis melhorias na assistência médica a esta 

população, gerando impacto positivo no prognóstico e 

sobrevida global dos pacientes atendidos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de estudo retrospectivo, descritivo, 

observacional, de corte transversal e com amostra de 

conveniência. Os dados foram obtidos de prontuários de 351 

pacientes acompanhados no Ambulatório de Especialidades 

Pediátricas de Serviço Universitário de Referência, atendidos 

no período entre 2003 e 2019.  

O ambulatório consiste em um serviço de referência na 

região. Conta com assistência médica multidisciplinar: pediatra 

geral, gastroenterologista e cardiologista pediátricas. A 

cardiopediatra foi inserida no corpo clínico no ano de 2015.  

O cálculo da amostra seguiu a fórmula para amostra 

simples aleatória utilizada em estudos de prevalência, com 

resultado de 384 pacientes, utilizando dados nacionais de 

outras regiões e aceitando um erro de 5,0% na fórmula. O 

número de pacientes potencialmente elegíveis foi de 351; como 

não existiam dados regionais, foi desenvolvido um estudo piloto 

que considerou 137 elegíveis, a fim de possibilitar futuro cálculo 

de amostra mais fidedigna. Deste modo, no período de coleta 

de dados (janeiro de 2018 a março de 2019) foram analisados 

137 pacientes. 

O critério de inclusão baseou-se no diagnóstico clínico 

de SD (WEREMOWICZ; LOCKWOOD, 2017) e idade do 

primeiro atendimento entre 0 e 16 anos. O critério de exclusão 

foi não ter realizado ecocardiograma no período coletado. 

O diagnóstico clínico do paciente com Down foi feito por 

meio da presença de características morfológicas, sendo elas: 

pregas palpebrais oblíquas para cima, epicanto, sinófris, base 
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nasal plana, face aplanada, protusão lingual, palato ogival, 

orelhas de implantação baixa, pavilhão auricular pequeno, 

cabelo fino, clinodactilia do 5º dedo da mão, braquidactilia, 

afastamento entre o 1º e o 2º dedos do pé, pé plano, prega 

palmar única transversa, hipotonia, frouxidão ligamentar, 

excesso de tecido adiposo no dorso do pescoço, retrognatia, 

diástase dos músculos dos retos abdominais e hérnia umbilical 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 Todos os pacientes foram atendidos por uma única 

pediatra que seguiu protocolo fixo feito pelo serviço de 

acompanhamento dos pacientes. O protocolo durante todo o 

tempo de seguimento seguiu o recomendado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), sendo atualizado de acordo com 

as recomendações da SBP.  A nova atualização consta no 

Protocolo de Avaliação e Acompanhamento da Pessoa com SD 

(MUSTACCHI, 2017). Nesse arquivo é recomendado a 

realização de pelo menos um ecocardiograma até os 03 meses 

de idade e encaminhamento para o cardiologista pediátrico se 

necessário.  

Devido à inexistência de questionário validado para este 

tipo de estudo, elaborou-se um formulário de coleta de dados 

baseado no protocolo de atendimento do serviço. As variáveis 

coletadas foram: informações epidemiológicas do indivíduo e 

referentes às CC; presença de malformações em outros 

sistemas, além do cardiológico. No que tange aos dados 

epidemiológicos do paciente: idade na data da coleta de dados, 

sexo, realização ou não de cariótipo. Dentro da categoria das 

CC: realização do ecocardiograma; presença de cardiopatia 

congênita, quantidade de alterações cardíacas por indivíduo, 



RASTREIO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

COM SÍNDROME DE DOWN ACOMPANHADOS EM PROGRAMA 

MULTIDISCIPLINAR AMBULATORIAL (PROJETO PILOTO) 

 

429 
 

cardiopatias mais frequentes, realização de cirurgia cardíaca; 

associações de malformações mais frequentes; faixa etária 

mais comum do diagnóstico. Dos dados das malformações 

associadas, foram coletados a presença de alteração 

otorrinolaringológica, oftálmica, abdominal, óssea e outras 

malformações.   

A idade do diagnóstico da CC foi calculada de acordo 

com a data do primeiro ecocardiograma registrado no 

prontuário médico. O calendário de puericultura da SBP 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2014) foi utilizado 

para análise das faixas etárias, sendo considerado: recém-

nascido crianças de 0 a 28 dias de vida; lactente de 29 dias a 

dois anos; pré-escolar de 02 anos a 05 anos incompletos; 

escolar de 05 anos a 11 anos incompletos e adolescente de 11 

anos aos 19 anos completos. 

Na análise da frequência das CC foi averiguada a 

presença de: comunicação interatrial (CIA), comunicação 

interventricular (CIV), persistência do canal arterial (PCA), 

defeito do septo atrioventricular (DSAV), patologia valvar e 

Tetralogia de Fallot (T4F). Na categoria da CIA foram incluídos 

pacientes com CIA tipo forame oval patente (FOP), ostium 

secundum e ostium primum. Na categoria de DSAV foram 

incluídas crianças com DSAV total e DSAV parcial. Foram 

consideradas em outras malformações: mamilo acessório, 

Síndrome de Moya Moya, de West e de Klinefelter. No tópico 

de patologia valvar foram considerados cleft mitral e prolapso 

das valvas mitral e tricúspide. 

Como possíveis vieses e variáveis de confundimento 

existiu o fato de ser um estudo retrospectivo com dados de 
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prontuário. Dessa forma, os pacientes realizaram 

ecocardiograma com diferentes ecocardiografistas e, como se 

trata de um procedimento examinador dependente, ocorreram 

divergências entre os laudos em alguns pacientes. Para reduzir 

esse viés, todos os achados realizados em datas diferentes 

durante o seguimento foram considerados. Além disso, foram 

correlacionados com o estudo temporal clínico dos prontuários 

a fim de evitar vieses.    

Após a coleta, os dados foram tabulados em planilha do 

Excel e submetidos a análise quantitativa com descrição da 

frequência em modelo de n e porcentagem para cada variável. 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do HUOL/UFRN (número de CAAE na Plataforma 

Brasil 79851617.7.0000.5292). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 137 pacientes potencialmente 

elegíveis que possuíam SD. Destes, 118 foram incluídos no 

estudo. As perdas foram referentes a ausência de 

ecocardiograma descrito em prontuário. Dos pacientes que 

realizaram ecocardiograma, 89 (75,4%) possuíam o resultado 

com alguma alteração e 29 (24,6%) tinham o resultado normal. 

Os dados cardiológicos foram e descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Rastreio de Cardiopatias Congênitas por 

Ecocardiograma em crianças e adolescentes com Síndrome de 

Down acompanhadas em ambulatório multiprofissional. 
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Variáveis  n % 

Presença de Cardiopatia 

Congênita (CC) 
n=118 100,0 

Sim 89 75,4 

Não 29 24,6 

Quantidade de CC por indivíduo n=89 100,0 

01 48 53,9 

02-04 41 46,1 

Frequência das CC isoladas n=48 100,0 

Comunicação Interatrial (CIA) 29 60,4 

Comunicação Interventricular (CIV) 8 16,7 

Defeito do Septo Atrioventricular 

(DSAV) 
5 10,4 

Persistência do Canal Arterial (PCA) 4 8,3 

Tetralogia de Fallot (T4F) 1 2,1 

Outras cardiopatias* 1 2,1 

Frequência das Associações de 

CC 

n=41 100,0 

CIA + CIV 8 19,5 

CIA + PCA 6 14,6 

CIA + DSAV 6 14,6 

PCA + DSAV 6 14,6 

CIA + CIV + PCA 3 7,3 

CIV + PCA 2 4,9 

CIA + Patologia Valvar 2 4,9 

CIA + PCA + DSAV 2 4,9 

CIA + CIV + PCA + Patologia Valvar 2 4,9 

CIA + T4F 1 2,4 
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Patologia Valvar + T4F 1 2,4 

CIA + PCA + Patologia Valvar 1 2,4 

CIA + PCA + T4F 1 2,4 

Cirurgia Cardíaca n=89 100,0 

Sim 30 33,7 

Não 59 66,3 

CC Cirurgiadas n=30 100,0 

DSAV 6 20,0 

PCA 5 16,7 

CIV 4 13,3 

PCA + CIA + Outra cardiopatia** 4 13,3 

DSAV + PCA 2 6,7 

CIV + PCA  2 6,7 

CIV + DSAV + CIA 2 6,7 

CIA + CIV ou DSAV 2 6,7 

T4F 1 3,3 

Patologia valvar 1 3,3 

Outras cardiopatias* 1 3,3 

*Nota: na categoria outras CC foram consideradas cardiopatias 

que não possuíam o subtipo especificado.**Nota: em outra 

cardiopatia foram consideradas T4F, DSAV, Patologia valvar e 

CIV. 

 

O rastreio de CC foi realizado na maioria dos pacientes 

com SD. Naqueles em que o ecocardiograma não foi realizado, 

o motivo pode ser pela possível dificuldade de acesso ao exame 

no Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela falta de registro físico 

no prontuário. Com tal achado, identificou-se necessidade de 

maior rigorosidade no preenchimento de prontuários e de maior 
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eficácia na rede de assistência do SUS no quesito 

disponibilidade de exames. Tal déficit de acesso a exames no 

SUS vem sendo descrita em outros estudos nacionais. Em um 

desses, foi verificado uma baixa oferta de consultas 

especializadas e exames complementares, dentre eles o 

ecocardiograma, nos serviços de referência (SOUSA, 2014).   

O Ministério da Saúde aponta uma prevalência de 40,0-

50,0% de CC na população com SD (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). Tal dado foi similar no Paraná (50,0%) (BEMUDEZ, 

2015) e em Juiz de Fora (57,9%) (BRITO JÚNIOR, 2011). Por 

outro lado, em Recife foi obtida a prevalência de 112/138 

(81,2%) CC em crianças com SD (MOURATO; VILLACHAN; 

MATTOS, 2014).   Na Inglaterra, a prevalência foi de 342/821 

(42,0%) pacientes com SD e CC; deste, apenas 33,0% com 

mais de uma cardiopatia (OSTERMAIER, 2019). O presente 

estudo encontrou frequência de 75,4% de cardiopatias nos 

pacientes com Down, sendo uma alta frequência em relação ao 

registrado pelo Ministério da Saúde. Além disso foi observado 

grande quantidade de pacientes com associação de CC 41/89 

(46,1%), podendo indicar pacientes com maior gravidade.  

A CC mais frequente, isoladamente ou em associação, 

foi a CIA 63 (43,2%), seguida de: PCA 28 (19,2%), CIV 24 

(16,4%), DSAV 20 (13,7%), patologias valvares anatômicas 06 

(4,1%) e T4F 04 (2,7%). Dentre os subtipos de CIA, o FOP foi 

o mais comum, presente em 45 (71,4%) crianças das 63 com 

CIA. Dentre os subtipos de DSAV, o DSAV total foi o mais 

comum, presente em 16 (80,0%) pacientes dos 20 com DSAV. 

Os principais diagnósticos cardiológicos foram, 

respectivamente: CIA, PCA, CIV e DSAV. Essa apresentação 



RASTREIO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

COM SÍNDROME DE DOWN ACOMPANHADOS EM PROGRAMA 

MULTIDISCIPLINAR AMBULATORIAL (PROJETO PILOTO) 

 

434 
 

das cardiopatias foi diferente do que a literatura evidencia. 

Revisão de literatura de Kathryn Ostermaier aponta a 

prevalência de: 37,0% DSAV total; 31,0% CIV; 15.0% CIA; 6,0% 

DSAV parcial; 5,0% T4F; e  4,0% PCA (OSTERMAIER, 2019). 

Outro estudo realizado com 1.618 pacientes com Down e 

cardiopatia, trouxe como resultado a prevalência de: 51,2% 

DSAV; 25,1% CIV; 6,7% T4F e 8,9% CIA (PFITZER, 2018). 

Estudo realizado com 139 pacientes que realizaram tratamento 

cirúrgico para a cardiopatia, teve a frequência de: 39,6% DSAV 

total; 25,2% CIV; 10,1% T4F; 9,4% CIA; 5,8% DSAV parcial; e 

5,0% de PCA (SANTOS, 2019). Em Portugal, foi averiguado a 

prevalência de: 42/102 (41,2%) DSAV; 32/102 (31,4%) CIV; 

11/102 (10,8%) CIA tipo ostium secundum (DIAS, 2016).  

Percebe-se a predominância de DSAV e CIV na 

literatura. No presente estudo foram encontrados dados novos, 

no qual a CIA foi a mais frequente, seguida da PCA. Consistem 

em cardiopatias com apresentação clínica em geral mais leve, 

pacientes assintomáticos e até resolução espontânea. No 

entanto, foi evidenciado alta frequência de associação com 

outras CC, o que pode agravar o prognóstico global do 

paciente. Além disso, a taxa elevada de realização de cirurgia 

cardíaca nos casos de PCA e CIA apontam para a possibilidade 

dos pacientes analisados possuírem apresentação mais grave 

das cardiopatias consideradas leves.    

Tal achado é importante na ampliação do atendimento 

clínico à criança com SD. Clinicamente a CIA pode não 

apresentar sopro cardíaco (principal achado semiológico 

utilizado como guia na prática clínica generalista) reforçando a 

obrigatoriedade de realização do ecocardiograma na triagem de 
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CC em pacientes com SD, independente de possuírem sopro 

cardíaco.  

Confirmou-se, portanto, a necessidade de realização 

sistemática de ecocardiograma na triagem para CC em 

paciente com SD. Em caso de resultado do exame alterado, os 

pacientes devem ser encaminhados para o cardiologista. Este, 

deve avaliar o achado e diagnosticar a patologia, classificando 

conforme a gravidade encontrada e tratando especificamente 

de acordo, constantemente analisando o prognóstico do 

paciente durante o seguimento clínico.  

A CC consiste na principal causa de morbidade e 

mortalidade precoce nessas crianças. Estudo realizado com 

dados de necrópsias pediátricas realizadas entre 1996 e 2007 

no Hospital Regional da Asa Sul, Brasília, demonstrou que em 

todos os grupos etários, exceto o dos natimortos, a SD foi a 

síndrome cromossômica mais comum, e a CIV esteve presente 

em 55,0% dessas crianças (LEITE; MIZIARA; VELOSO, 2010). 

Para que ocorra o desenvolvimento de melhor prognóstico e 

qualidade de vida dos pacientes com SD é necessário o 

estabelecimento de um diagnóstico precoce das CC a fim de 

realizar a intervenção terapêutica com brevidade. Por isso, a 

SBP recomenda a solicitação do ecocardiograma nos primeiros 

meses de vida (MUSTACCHI, 2017).  

Os pesquisadores observaram a existência de pacientes 

com alterações cardiológicas diferentes em ecocardiogramas 

distintos realizados no seguimento pediátrico. Parte destes por 

haver evolução com resolução espontânea das CC leves. A 

quantidade de pacientes que possuiu diagnóstico de CC em 

cada faixa etária está representada na Figura 1.  
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Figura 1. Distribuição por faixa etária do diagnóstico de 

Cardiopatia Congênita em 89 pacientes com Síndrome de 

Down. 

*Nota: devido a existência de pacientes com múltiplas 

CC no seu seguimento clínico, o valor total ultrapassou o 

valor absoluto de pacientes com CC.  

 

Os dados encontrados neste estudo evidenciam que a 

idade de diagnóstico de CC nos pacientes com SD foi precoce, 

sendo a maior parte dos pacientes diagnosticada na faixa etária 

de recém-nascido e lactente. Trabalhos assim são primordiais 

para identificar se os meios de diagnóstico precoce estão sendo 

efetivamente empregados no sistema público, gerando 

benefício na qualidade de vida dos pacientes.  

 Durante a análise dos dados foram observados 

diagnósticos diferentes em um mesmo paciente com 

ecocardiogramas distintos. Como hipótese para esse achado, 

os pesquisadores sugeriram que os exames podem ter sido 
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realizados por diferentes ecocardiografistas, o que modifica a 

análise, examinador dependente. No serviço pesquisado existe, 

além da pediatra geral, uma cardiopediatra recém ingressa, o 

que reduziu o viés dos diferentes resultados ecocardiográficos, 

porque os pacientes com alteração ecocardiográfica passaram 

a ser encaminhados para a consulta com o especialista.   

 Foi reforçada a importância da avaliação clínica pelo 

cardiologista nos casos de alteração do ecocardiograma, 

inserido no grupo de profissionais que devem prestar 

assistência aos pacientes com SD. O especialista possui maior 

acurácia em correlacionar a clínica do paciente com os achados 

ecocardiográficos, o que pode reduzir a repetição de exames 

para o diagnóstico definitivo. Por conseguinte, há redução do 

impacto econômio no sistema público de saúde. 

Após a análise da amostra total, foi avaliado a 

epidemiologia das crianças e adolescentes com SD que 

possuíam CC, descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes com 

Síndrome de Down e Cardiopatia Congênita. 

Variáveis  n % 

Sexo n=89 100,0 

Masculino 45 50,6 

Feminino 44 49,4 

Idade do paciente (faixa etária) n=89 100,0 

Lactente (0-2 anos) 29 32,6 

Pré-escolar (2-5 anos) 25 28,1 

Escolar (5-11 anos incompletos) 29 32,6 
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Adolescente (11- 19 anos) 4 4,5 

Adulto ( >19 anos)* 2 2,2 

Possui cariótipo n=89 100,0 

Sim 54 60,7 

Não 35 39,3 

Diagnóstico do cariótipo n=54 100,0 

Trissomia do 21 47 87,0 

Mosaicismo 4 7,4 

Translocação Robertsoniana 3 5,6 

 *Nota: a idade representada na tabela é referente à data da 

coleta dos dados. Como o critério de inclusão usou como base 

a idade de 0 a 16 anos no momento do primeiro atendimento, 

esses pacientes foram acompanhados desde criança e 

atualmente são adultos (seguimento longitudinal).   

 

Ao analisar os pacientes com SD e CC foi constatado 

acometimento semelhante em ambos os sexos. Além disso, 

observou-se a não realização de cariótipo em grande parte das 

crianças e adolescentes com SD, provavelmente devido ao 

acesso difícil pelo SUS, dificuldade citada anteriormente.  

Destes pacientes, alguns apresentaram acometimento 

de outros sistemas além do cardiológico (Tabela 3). O sistema 

mais acometido foi otorrinolaringológico com 29 (31,5%) 

pacientes acometidos, seguido de:  digestório (abdominal) com 

28 (30,4%), oftalmológico 19 (20,7%), locomotor (ósseo) 11 

(12,0%) e outras malformações 5 (5,4%). 

 

Tabela 3. Perfil clínico de crianças e adolescentes com 

Síndrome de Down e Cardiopatia Congênita 
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Variáveis  n % 

Possui acometimento de sistema, 

além do cardíaco 
n=89 100,0 

Sim 60 67,4 

Não 29 32,6 

Número de sistemas acometidos 

além do cardíaco 
n=60 100,0 

01 33 55,0 

02-04 27 45,0 

Frequência dos sistemas 

isolados 
n=33 100,0 

Otorrinolaringológico 11 33,3 

Digestório (abdominal) 11 33,3 

Oftalmológico 9 27,3 

Locomotor (ósseo) 2 6,1 

Frequência das associações 

múltiplas 
n=27 100,0 

Otorrinolaringológico e digestório 

(abdominal) 

8 29,6 

Otorrinolaringológico e 

oftalmológico 

5 18,5 

Digestório (abdominal) e locomotor 

(ósseo) 
3 11,1 

Digestório (abdominal) e 

oftalmológico 
3 11,1 

Locomotor (ósseo) e outras 

malformações* 
2 7,4 
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Otorrinolaringológico, digestório 

(abdominal) e locomotor (ósseo) 
2 7,4 

Otorrinolaringológico e locomotor 

(ósseo) 
1 3,7 

Otorrinolaringológico e outras 

malformações 
1 3,7 

Otorrinolaringológico, oftalmológico 

e digestório 
1 3,7 

Otorrinolaringológico, digestório e 

outras malformações 
1 3,7 

 *Nota: foram consideradas outras malformações Síndrome de 

Moya Moya, Síndrome de West e Síndrome de Klinefelter.  

 

O acometimento de diversos sistemas no paciente com 

SD é descrito na literatura. Revisão de literatura de Kathryn 

Ostermaier descreve o acometimento desses sistemas no 

paciente com SD: 50,0% cardiopatia congênita; 5,0% sistema 

gastrointestinal; 35,0-76,0% sistema oftalmológico; 38,0-78,0% 

sistema otorrinolaringológico; 15,0% sistema osteoarticular 

(locomotor) (OSTERMAIER, 2019). Esses dados fornecem a 

ideia geral de como pode se apresentar um paciente com SD. 

Não foram encontrados estudos publicados, até o momento, 

com foco nos pacientes com SD e CC quanto a análise do 

acometimento de outros sistemas que não fosse o cardíaco. No 

nosso estudo, foi observado que 60/89 (67,4%) possuíam 

alteração em algum sistema extra cardíaco, sendo os sistemas 

mais acometidos: otorrinolaringológico, digestório (abdominal) 

e oftalmológico. Neste contexto, percebe-se que a associação 

de malformações é bastante frequente nos pacientes SD e CC. 
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Dessa forma, ao atender um paciente com SD e CC, o 

profissional de saúde deve pesquisar e incluir alterações de 

diversos sistemas, repercutindo na análise do prognóstico 

global; por outro lado, deve buscar um acompanhamento 

multidisciplinar nesta população.  

As limitações encontradas ocorreram devido à realização 

de estudo retrospectivo com prontuários. Quando existiam 

dados faltantes em alguns prontuários, não se pode afirmar que 

o paciente realmente não realizou um exame ou até uma 

cirurgia ou se apenas não estava registrado o fato no 

prontuário. Além disso, o fato de o exame diagnóstico ter sido 

feito por mais de uma pessoa também pode gerar vieses de 

confundimento. Por fim, sendo um projeto piloto, no qual não foi 

possível a análise de todos os prontuários do serviço, os dados 

avaliados podem sofrer pequenas variações. Assim, faz-se 

necessária a continuação do projeto, utilizando as informações 

iniciais coletadas como melhorias na realidade local e base para 

o cálculo amostral mais fidedigno de estudos futuros.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do observado nas publicações já existentes na 

literatura, percebe-se que a cardiopatia afeta a mortalidade, 

morbidade e taxa de internações no serviço de saúde. Dessa 

forma, afeta os custos em saúde e a qualidade de vida da 

população. O presente estudo possibilitou uma análise do 

acometimento de outros sistemas nos pacientes com SD e CC, 

além de analisar as principais CC locais. Constituiu-se em 

produção científica, por meio de projeto piloto, primordial para 
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a descrição e o entendimento da realidade local. Com isso, será 

possível o desenvolvimento de projeto com maior amostra local, 

capaz de comparação com a literatura nacional/internacional e 

realizar validação externa. Apesar de constituir um projeto piloto 

foi possível a identificação de uma alta prevalência de CC, alta 

associação de múltiplas CC e acometimento de diversos 

sistemas extracardíacos, o que pode afetar diretamente o 

prognóstico da criança com SD.    
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RESUMO: O suporte nutricional é um componente básico do 
gerenciamento clínico na unidade de terapia intensiva 
pediátrica (UTIP). O objetivo desta revisão é identificar o 
método seguro para estimar as necessidades energéticas em 
pacientes pediátricos criticamente enfermos. Foi analisada a 
literatura relevante de pesquisas do Medline, Biblioteca Virtual 
de Saúde, Cochrane e Pubmed, preferencialmente os artigos 
que abordavam aspectos de aplicabilidade prática, na forma de 
revisões, ensaios clínicos e metanálises. Os resultados desta 
revisão sugerem que as equações preditivas são amplamente 
utilizadas na configuração clínica pediátrica, mas não possuem 
precisão no nível individual, sendo a calorimetria indireta o 
padrão ouro a ser utilizada.Se a calorimetria indireta não for 
viável, as equações de peso-altura ou peso de Schofield ou as 
equações da OMS podem ser usadas para estimar o gasto de 
energia. No entanto, os fatores de estresse devem ser utilizados 
seletivamente com cautela, pois seu uso rotineiro pode resultar 
em hiperalimentação não intencional. Ao comparar o gasto 
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energético de repouso e o consumo de energia, os estudos 
demonstram que a hiperalimentação e a hipoalimentação 
ocorrem com frequência em crianças criticamente enfermas e 
pode ter efeitos adversos sobre os resultados. A taxa 
metabólica em crianças criticamente estável é 
significativamente menor do que o esperado e crianças não 
podem ser classificadas como hipermetabólicas. 
Palavras-chave: Pacientes Críticos; Pediatria; Necessidades 

enérgeticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A desnutrição na admissão ou deterioração do estado 

nutricional durante a hospitalização tem sido associada a uma 

internação prolongada e a desfechos adversos, por exemplo, 

aumento das taxas de complicações, como infecções 

(CHOURDAKIS et al., 2016). A alta prevalência de desnutrição 

em crianças internadas na unidade de terapia intensiva 

pediátrica (UTIP) tem persistido ao longo das últimas 3 décadas 

(MIKHAILVOL et al., 2014). Assim, o rastreio cuidadoso da 

desnutrição existente e o desenvolvimento de uma prescrição 

nutricional são metas importantes de cuidados em pacientes 

pediátricos críticos (CHOURDAKIS et al., 2016).  

A incapacidade de estimar com precisão os 

requerimentos de energia durante a doença crítica pode 

predispor os pacientes a hipoalimentação ou hiperalimentação. 

O déficit cumulativo resultante ou excesso de energia pode 

permanecer não detectado (MEHTA et al., 2015). Um apoio 

nutricional adequado é essencial no cuidado de crianças 

admitidas na unidade de terapia intensiva pediátrica para 
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prevenir as consequências negativas da hipoalimentação e da 

hiperalimentação (MEHTA et al., 2017). 

As diretrizes internacionais revisadas para cuidados de 

pacientes críticos adultos e pediátricos enfatizaram a 

importância de medir com precisão o gasto energético em 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) 

(MEHTA et al., 2017). 

Diante disso, os objetivos desse estudo é identificar o 

método seguro para estimar as necessidades energéticas de 

pacientes pediátricos criticamente enfermo, analisando o papel 

da calorimetria indireta e equações preditivas na detecção do 

consumo de energia, examinar a prevalência de 

hipoalimentação e hiperalimentação, bem como, avaliar se 

pacientes pediátricos críticos estão em estado hipermetabólico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão da literatura fora realizada entre o período de 

fevereiro e agosto de 2018, na qual se realizou pesquisa nas 

seguintes bases de dados bibliográficas: Medline, Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), Cochrane e Pubmed. Os artigos estão 

em língua inglesa. Os termos de pesquisa utilizados na busca 

foram pacientes críticos, pediatria  e necessidades energéticas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O suporte nutricional é um componente básico do 

gerenciamento clínico na unidade de terapia intensiva 

pediátrica (UTIP). O papel da nutrição em contribuir para os 

resultados de pacientes com doenças críticas está sendo cada 
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vez mais reconhecido e o monitoramento da terapia nutricional 

é essencial no atendimento de crianças criticamente doentes.  

A incidência de insuficiência de terapia nutricional, 

especialmente entre pacientes em terapia intensiva com 

doença de longo prazo, permaneceu praticamente inalterada 

nos últimos 20 anos (DOKKEN et al., 2015). Estima-se que a 

falha na terapia nutricional ocorre em algum grau em 40% -70% 

de crianças criticamente doentes que são internadas em 

unidades de terapia intensiva (UTIs) (DOKKEN et al., 2015).  

A desnutrição é predominante em crianças gravemente 

enfermas internadas em unidades de terapia intensiva 

pediátrica em países desenvolvidos (VENTURA et al., 2019). 

No Brasil, estudos anteriores relataram uma prevalência de 

desnutrição de 8% a 50%, com base em diferentes indicadores 

antropométricos (MORENO et al., 2016).  

Uma nutrição adequada está associada à estabilidade 

fisiológica e ao desfecho para crianças criticamente doentes, 

enquanto tanto a desnutrição como a hiperalimentação estão 

associadas a um desfecho desfavorável (BECHARD et al., 

2016).  

A desnutrição pode levar a cicatrização de feridas 

retardada, aumento da suscetibilidade à infecção e 

comprometimento da função etmuscular, que por sua vez reduz 

a função respiratória e cardíaca (BECK et al., 2016). Da mesma 

forma, o excesso de nutrientes pode resultar em função 

hepática alterada, insuficiência respiratória e função imune 

prejudicada (PAZ et al., 2016). 

As dificuldades na otimização da ingestão nutricional 

durante a doença crítica surgem não apenas de uma avaliação 

incorreta dos requerimentos nutricionais, mas também de 
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fornecer quantidades adequadas de nutrientes a esses 

requerimentos (MTAWEH et al., 2014). 

Pacientes em estado crítico têm alto risco de 

desequilíbrios de energia e proteína devido a respostas 

inflamatórias, processos catabólicos e aumento da demanda 

metabólica (HANEY et al., 2018). Durante o estresse 

metabólico, é importante que os pacientes recebam calorias 

adequadase proteína para suporte metabólico para prevenir a 

desnutrição e promover a cura. No entanto, muitas 

circunstâncias na UTIP inibem esse processo (HANEY et al., 

2018). 

Espera-se que o gasto energético varie entre crianças 

criticamente doentes e crianças saudáveis. Por exemplo, foi 

proposto que o crescimento cessa em crianças criticamente 

doentes durante a resposta metabólica a doença ou lesão 

(DOKKEN et al., 2015). Crianças que necessitam de ventilação 

mecânica e sedação agressiva exercem pouco esforço 

respiratório espontâneo, sem atividade física (DOKKEN et al., 

2015). Tradicionalmente, os requerimentos de energia são 

calculados usando equações preditivas (MEHTA et al., 2017). 

No entanto, esses métodos não conseguem calcular o gasto de 

energia dentro de uma precisão aceitável, levando a 

superestimar ou subestimar os requerimentos energéticos 

(MEHTA et al., 2015). Consequentemente, o gasto energético 

medido (GEM) continua a ser o método mais preciso para 

calcular o gasto energético. A calorimetria indireta é 

frequentemente usada para este propósito em pediatria 

(JOTTERAND et al., 2016). No entanto, esse método é 

tecnicamente exigente, demorado e dispendioso, e a 
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interpretação do resultado da medição pode ser difícil (MEHTA 

et al., 2015). 

Os problemas com as equações preditivas atuais e a 

falta de disponibilidade de calorimetria indireta provavelmente 

resultarão em insuficiência ou hiperalimentação contínua em 

muitas crianças criticamente doentes, com a morbidade 

associada. 

 

 

 

 

O PAPEL DA CALORIMETRIA INDIRETA E EQUAÇÕES 

PREDITIVAS NA DETECÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 

 

Medir o gasto de energia em repouso (GER) via 

calorimetria indireta em pacientes em unidade de terapia 

intensiva é o padrão ouro recomendado pelas diretrizes 

(ZUSMAN et al., 2019). No entanto, dificuldades técnicas 

dificultam seu uso e as equações preditivas são amplamente 

utilizadas na configuração clínica pediátrica, mas não possuem 

precisão no nível individual (MEHTA et al., 2017). Além disso, 

muitas equações preditivas diferentes foram propostas e estão 

atualmente em uso, entre elas,  Seashore, Schofield e 

FAO/WHO/ONU. Os fatores de correção relacionados ao 

estresse, adicionados a imprecisão das equações preditivas, 

são conhecidos por superestimar grosseiramente o gasto 

energético medido em crianças criticamente doentes (MEHTA 

et al., 2017). Portanto, medidas de gasto de energia são 

necessárias para uma avaliação precisa dos requerimentos 

energéticos. 
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Na maioria das UTIs europeias, os requerimentos de 

energia são estimados por meio de peso e idade ou usando 

equações preditivas (JUSTICE, et al., 2018). Em uma minoria, 

as necessidades nutricionais são medidas por calorimetria 

indireta (CHAPARRO et al., 2017).  

O peso, o exame físico e uma grande variedade de 

parâmetros sanguíneos são utilizados para avaliar o estado 

nutricional dos pacientes. Demostrou ainda que se a situação 

clínica o permitir, 25% das UTIPs apenas medem o peso 

corporal "sempre que possível". A aplicação de um protocolo de 

pesagem foi relatada em apenas 12% das UTIPs (MARTINEZ 

et al., 2017). Em comparação com crianças e adolescentes, os 

bebês têm um gasto de energia relativamente elevado para o 

peso corporal. É por esta razão que mesmo pequenos erros na 

estimativa de peso podem levar ao cálculo errado dos 

requerimentos nutricionais nos pacientes mais jovens. Os 

fatores de correção são frequentemente utilizados (60%) 

(MARTINEZ et al., 2017). Especialmente são feitas correções 

conforme o tipo de doença. O uso de fatores de correção 

conforme o tipo de doença continua discutível. Embora em 

grupos de pacientes específicos, o aumento do gasto de 

energia em comparação com os controles foi demonstrado 

(MEHTA et al., 2017). 

Segundo trabalho publicado por Ismail et al., (2019), 

existe um balanço energético negativo persistente de energia 

durante a fase aguda da sepse grave e as equações preditivas 

atualmente conhecidas são imprecisas quando comparadas 

com a calorimetria indireta. 

Outros também relataram que os fatores de estresse 

podem superestimar o gasto energético (MEHTA et al., 2017). 
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Assim, os fatores de correção da doença não só aumentam a 

imprecisão das equações preditivas, mas também podem levar 

a uma superestimação dos requerimentos nutricionais. Por 

outro lado, a febre, a ventilação mecânica e a inatividade (por 

exemplo, no caso de bloqueio neuromuscular) mostraram 

alterar o gasto de energia, mas a correção desses parâmetros 

raramente é feita. Além disso, no caso da alimentação enteral, 

a termogênese induzida pela dieta é conhecida por 

aproximadamente 10% da ingestão total de energia. Apenas 

8% das UCIP relataram usar um fator de correção para isso 

(MEHTA et al., 2017). 

As equações preditivas mais comumente aplicadas 

foram publicadas por Schofield e foram baseadas nos dados 

compilados de 2.362 crianças, crianças e adolescentes. Como 

essas equações preditivas são baseadas em dados de gastos 

de energia de indivíduos saudáveis, demonstrou-se que eles 

não possuem precisão em crianças criticamente doentes 

(JOOSTEN et al., 2016). Além disso, o uso de um peso corporal 

estimado em vez de medido aumenta a imprecisão (JOOSTEN 

et al., 2016). 

Alguns estudos avaliariam a precisão de usar equações 

preditivas com base no peso corporal para estimar o gasto de 

energia em crianças criticamente doentes, e esses padrões 

foram comparados com o gasto energético medido e a ingestão 

de energia infundida (JUSTICE et al., 2018). Foram 

encontradas grandes discrepâncias entre GEM e a energia 

prescrita e a infundida incluída no suporte nutricional. Mesmo 

que a nutrição enteral (NE) e a nutrição parenteral (NPT) 

prescritas fossem consideradas cuidadosamente diariamente, e 

os fluidos e os eletrólitos fossem ajustados aos requerimentos 
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individuais, a prescrição nutricional divergia consideravelmente 

em comparação com o gasto de energia medido pela 

calorimetria indireta. As análises da nutrição entregues 

mostraram que as crianças foram subnutridas em 22 de 104 

dias (21,2%), alimentadas adequadamente em 19 de 104 dias 

(18,3%) e hiperalimentadas em 63 de 104 dias (60,5%) durante 

o período de estudo. Esses resultados sugerem que existem 

sérios problemas no contexto do apoio nutricional para crianças 

criticamente doentes que corram o risco de complicações 

decorrentes da hiperalimentação, como a duração prolongada 

da ventilação mecânica e disfunção hepática (MEHTA et al., 

2017). 

Vários estudos demonstraram que as equações 

preditivas podem superestimar os requerimentos de energia de 

crianças criticamente enfermas em comparação com gasto 

energético medido (MTAWEH et al., 2014). No entanto, a 

calorimetria indireta é usada com pouca frequência no contexto 

da UTIP, provavelmente porque é pensado ser complicado e 

caro.  

A calorimetria indireta utilizando um monitor metabólico, 

o quociente respiratório e o gasto energético são calculados a 

partir do consumo de oxigênio e produção de dióxido de 

carbono. Complementado pela excreção urinária de nitrogênio, 

o uso de carboidratos, proteínas e lipídios pode ser avaliado 

para determinar a quantidade necessária de macronutrientes. 

Estudos em adultos mostraram a validade de protocolos de 

medições curtasmas, de preferência, são necessárias medidas 

de 2 h ou mais em crianças criticamente doentes (JUSTICE et 

al., 2018). 
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Os estudos de Taylor et al., (2003) verificou se o GER 

poderia ser predito em crianças criticamente doentes, e 

comparou as medidas feitas por calorimetria indireta com as 

derivadas de equações de Schofield, Fleisch e a equação de 

White, esta específica de UTIP. Enquanto a equação de 

Schofield e Fleisch superestimaram significativamente o GER, 

a equação específica da UTIP subestimou-o grosseiramente. A 

equação de Fleisch não foi testada para uso em crianças 

criticamente doentes, mas outras equações preditivas, por 

exemplo, Harris-Benedict e Talbot mostraram ser limitadas em 

sua aplicação ou previsibilidade. A equação de Schofield é 

precisa em crianças saudáveis e foi recomendada para uso em 

crianças com falha de crescimento. As equações preditivas 

dependem das medidas da composição corporal.  

De maneira geral, há uma dificuldade em pesar crianças 

em UTIP (CHAPARRO et al., 2017). Além disso, durante a fase 

aguda da doença, o peso corporal tende a aumentar através 

para o terceiro espaço do fluido (MTAWEH et al., 2014). Embora 

não seja um ganho no tecido metabolicamente ativo e não ter 

qualquer consequência, o desenvolvimento de ascite em 

adultos aumenta significativamente o GER (MTAWEH et al., 

2014).  

O uso de medidas antropométricas são não são 

confiáveis quando usadas para prever os requerimentos de 

energia na UTI, uma vez que, as mudanças e limitações de 

fluidos e o posicionamento do paciente também podem resultar 

em medidas imprecisas (MARTINEZ et al., 2017). Os métodos 

de predição dependentes da antropometria são ainda menos 

inadequados para o uso em caso de doença porque a atividade, 
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crescimento e composição corporal são diferentes (MARTINEZ 

et al., 2017). 

As equações atualmente disponíveis não conseguem 

estimar o gasto de energia em ± 10% do gasto energético de 

repouso medido na maioria das crianças criticamente doentes; 

Calorimetria indireta é o único método disponível para 

determinar com precisão os requerimentos de energia para 

essa população (DOKKEN, 2015). O gasto energético medido 

por calorimetria indireta para crianças criticamente doentes é 

independente do estado nutricional, diagnóstico inicial ou 

gravidade da doença aguda (JOOSTEN et al., 2016). 

Se a calorimetria indireta não for viável, as equações de 

peso-altura ou peso de Schofield ou as equações da OMS 

podem ser usadas para estimar o gasto de energia (JUSTICE 

et al., 2018). No entanto, os fatores de estresse devem ser 

utilizados seletivamente com cautela, pois seu uso rotineiro 

pode resultar em hiperalimentação não intencional (JUSTICE et 

al., 2018). 

 

HIPOALIMENTAÇÃO E HIPERALIMENTAÇÃO NO PACIENTE 

PEDIÁTRICO GRAVE 

 

Dokken et al., (2015) realizaram 104 medidas de 

calorimetria indireta em um total 140 dias, em uma amostra de 

30 crianças sob ventilação mecânica e encontraram que a 

hipoalimentação, alimentação adequada e hiperalimentação 

ocorreram em 21,2%, 18,3% e 60,5% dos 104 dias de medição, 

respectivamente.  

Estudos analisaram a relação entre o gasto energético 

medido, consumo real de energia e coeficiente respiratório (CR) 
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medido. Também examinaram se o coeficiente respiratório 

medido poderia ser usado para prever as consequências 

adversas da alimentação inadequada e para indicar quando o 

suporte nutricional deveria ser ajustado para cada criança. Em 

princípio, o coeficiente respiratório medido deve refletir as 

proporções de gordura, proteína e carboidratos metabolizados 

porque cada um desses substratos possui um coeficiente 

respiratório único (JOOSTEN et al., 2016). Concluíram assim 

que os valores extremos de coeficiente respiratório poderiam 

ser usados para indicar os seguintes problemas relevantes: (1) 

um CR > 0,85 indica de forma confiável a ausência de má 

nutrição, e (2) um CR > 1,0 indica de forma confiável a presença 

de excesso de carboidratos (JOOSTEN et al., 2016).  

A melhor maneira de "ajustar" o regime de alimentação 

ou determinar a adequação do suporte nutricional é comparar o 

número de calorias infundidas com os requerimentos calóricos, 

conforme medido pela calorimetria indireta (MCCLAVE et al., 

2016).  

Em um estudo de 57 crianças criticamente doentes, 

Taylor et al, (2003) descobriram que o gasto mediano de 

energia em repouso medido por calorimetria indireta era de 37,2 

kcal/kg/d (intervalo, 11,9-66,6 kcal/kg/d). Dokken et al., (2015) 

encontraram valores semelhantes: 37,2 kcal/kg/d (intervalo, 

16,8-66,4 kcal/kg/d).   

Em um estudo com 33 participantes, foi detectado uma 

alta incidência de hiperalimentação (83%) (MEHTA et al., 2015). 

Os médicos não conseguiram prever com precisão o verdadeiro 

estado metabólico na maioria (62%) dos pacientes em sua 

coorte (MEHTA et al., 2015). Os autores concluíram que 

crianças criticamente doentes com estadias mais longas na 
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UTIP estão em maior risco de hiperalimentação não intencional 

devido ao excesso de energia acumulada (MEHTA et al., 2017). 

Dokken et al., (2015) afirmam que a variabilidade do estresse 

metabólico, o fato de que as crianças estavam adormecidas e 

sedadas e a incapacidade dos médicos para prever com 

precisão o estado metabólico podem ter contribuído para a 

prevalência da hiperalimentação em seus estudos. 

Moreno et al., (2016), em estudo longitudinal, 

demonstraram que, durante a primeira semana após a 

admissão na UTIP, os pacientes foram subnutridos em 68,4% 

dos dias e hiperalimentados em aproximadamente 15,3%. O 

gasto energético foi estável e não significativamente diferente 

dos valores previstos no decorrer da hospitalização. A energia 

prescrita não diferiu da energia administrada, e somente a partir 

do dia 6 em diante administrou energia estimada pelo gasto 

energético medido. O incremento na energia administrada ao 

longo do tempo não diferiu entre os grupos de diagnóstico. O 

fato de que a energia administrada foi significativamente maior 

em pacientes com sepse do que em cirúrgicos e pacientes com 

trauma em todos os dias de estudo deve, portanto, ser atribuído 

ao balanço energético menos negativo na inclusão e a 

freqüência relativamente alta de nutrição parenteral nesses 

pacientes. De fato, na análise multivariada a administração de 

alimentação parenteral foi o único fator significativo que 

determinou a ingestão de energia. 

A hiperalimentação de carboidratos aumenta o trabalho 

ventilatório aumentando a produção de dióxido de carbono e 

potencialmente prolongando a necessidade de ventilação 

mecânica (JOOSTEN et al., 2016). Embora a desnutrição seja 

mais comum em crianças em ventilação mecânica, o risco de 
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hiperalimentação também foi bem documentado (CAESER, 

2014). A hiperalimentação também pode prejudicar a função 

hepática induzindo esteatose e colestases e aumentando o 

risco de infecção secundária à hiperglicemia (HANEY et al., 

2018). Além disso, o aumento da lipogênese relacionado à 

hiperalimentação pode alterar a composição corporal, e a 

diarreia por excesso de nutrientes pode estar associada a 

desequilíbrios eletrolíticos (BECHARD et al., 2016).  

A incidência de obesidade em crianças internadas na 

UTIP está aumentando e é cada vez mais reconhecida como 

condição pré-mórbida, o que piora os resultados de uma 

variedade de doenças (BECHARD et al., 2016). Na população 

de cuidados intensivos para adultos, especialmente aqueles 

com obesidade pré-existente, há evidências crescentes do 

papel benéfico da alimentação hipocalórica (MEHTA et al., 

2017). Embora o papel da alimentação hipocalórica em crianças 

não tenha sido examinado, a prevenção da hiperalimentação 

durante a doença crítica é desejável (HANEY et al., 2018). 

Apesar dos benefícios desejáveis do gasto energético 

precisamente medido, a aplicação da calorimetria indireta na 

população criticamente grave permanece esporádica, 

provavelmente como resultado do custo, necessidade de 

experiência, ausência de condições de teste ideais e 

compromisso de tempo associado a este procedimento 

(CHAPARRO et al., 2017). 

 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CRÍTICOS NÃO ESTÃO EM 

ESTADO HIPERMETABÓLICO 
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A resposta metabólica a lesão ou cirurgia é caracterizada 

pelo aumento dos níveis séricos de hormônios anti-regulatórios 

e citocinas pró-inflamatórias (CASAER &VAN DEN BERGHE, 

2014). Esta resposta adaptativa desencadeia o catabolismo de 

proteína muscular, proporcionando uma grande quantidade de 

aminoácidos circulantes para a atividade antiinflamatória e 

reparo tecidual. A resposta é historicamente considerada como 

um fenômeno hipermetabólico com aumento do gasto 

energético (CASAER &VAN DEN BERGHE, 2014). Por 

exemplo, estudos em adultos mostraram aumento do consumo 

de oxigênio (VO2) e gasto energético de repouso durante a fase 

inflamatória hipermetabólica após a circulação extracorpórea 

(CEP) (KERKLAAN et al., 2017). Menos é sabido sobre a 

resposta a lesões ou cirurgia em crianças. A fase pós-operatória 

após a cirurgia não cardíaca em recém-nascidos também é 

caracterizada por hipometabolismo (HOOVER, et al., 2018).   

Mehta et al., (2015) demonstraram de forma semelhante, 

usando medidas de calorimetria indireta, uma predominância de 

hipometabolismo em crianças mais velhas admitidas em uma 

UTI para doença clínica ou após cirurgia não cardíaca.  

Existem limitados dados metabólicos após a cirurgia 

cardíaca em crianças. Em 1 estudo, os bebês manifestaram um 

pequeno aumento no GER após a CEP, com retorno aos 

valores basais dentro de 12 horas (JOOSTEN et al., 2016).  

Observou-se aumento de VO2 em alguns estudos durante o 

pós-operatório imediato em crianças após cirurgia cardíaca, 

mas foi relacionado ao reaquecimento nas primeiras 4-8 horas 

após a CEP e posteriormente retornaram aos níveis iniciais 

posteriormente (JOOSTEN et al., 2016). Assim, os padrões de 

GER em crianças após cirurgia cardíaca com CEP são distintos 
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dos adultos e variam entre diferentes condições cardíacas. 

(MEHTA et al., 2017). 

Mehta et al., (2015) realizaram um estudo de coorte 

prospectivo para caracterizar o perfil metabólico no pós-

operatório precoce após a CEP em crianças submetidas à 

cirurgia de Fontan e observaram gasto de energia de repouso 

e VO2 estável durante as primeiras 24 horas após a cirurgia. 

Mehta et al., (2015) mediram o gasto de energia de repouso 

contínuo por 24 horas, o que representa o gasto total de energia 

diária. Como a maioria dos pacientes foi sedada durante a 

ventilação mecânica e em estado de jejum, a medição 

provavelmente esteve próxima do GER verdadeiro. A ausência 

de hipermetabolismo no período pós-operatório foi 

significativamente associada a níveis de lactato sérico de pico 

mais altos, equilíbrio de fluido positivo intraoperatório e uma 

tendência para maior tempo de CEP. 

O uso de CEP para cirurgia cardíaca em adultos foi 

relatado como fator desencadeador de uma resposta 

hipermetabólica (MIKHAILOV et al., 2014). No entanto, em 

crianças submetidas à cirurgia cardíaca, o GER pós-operatório 

foi relatado no nível pré-operatório ou abaixo dele (MIKHAILOV 

et al., 2014).  

Estudos realizados em crianças submetidas a cirurgias 

cardícas não relataram diferença significativa no GER e VO2 

antes e após a cirurgia (MIKHAILOV et al., 2014). 

Floh et al., (2015), mediram o gasto energético de 

repouco (REE) usando calorimetria indireta em 111 crianças e 

econtraram que o gasto de energia em repouso variou entre 40 

e 60 kcal/kg e diminuiu progressivamente em crianças após 

cirurgia com uso de circulação extracorpórea. Este resultado 
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está diretamente associado a aumento da inflamação e maior 

débito cardíaco e inversamente associado a estratégias anti-

inflamatórias. 

Estudos demonstraram em que apesar das grandes 

variações individuais entre os pacientes, a relação entre o gasto 

energético medido e o gasto energético previsto foi de 1,0 

(KERKLAAN et al., 2017). Vários artigos afirmaram que o 

hipermetabolismo (definido como uma razão de gasto 

energético medido / gasto energético previsto > 1.1) não é 

observado em crianças gravemente doentes, embora algumas 

tenham relatado estados hipermetabólicos (KERKLAAN et al., 

2017). A comparação desses estudos é dificultada pela 

aplicação de diferentes equações preditivas, como as de 

Schofield, Harris-Benedict e Talbot (KERKLAAN et al., 2017). 

Além disso, nos estudos que relataram a ocorrência de 

hipermetabolismo, todos com delineamento transversal, o gasto 

energético foi medido em pacientes de boa saúde que 

estiveram na UTIP por algum tempo (MEHTA et al., 2017).  

As crianças não se tornam hipermetabólicas durante 

uma doença crítica. O acordo entre o gasto energético em 

repouso e as equações de previsão é tão fraca que as equações 

podem ser inadequadas para uso em crianças criticamente 

doentes (CHAPARRO et al., 2017).  

 

 

CONCLUSÕES  

 

A proporção do gasto energético previsto e real 

apresenta grandes variações, em pacientes de maneira 

individual. Consequentemente, para um suporte nutricional 
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adequado, pelo menos uma medida de gasto energético deve 

ser realizada após a admissão na UTIP. Os efeitos conflitantes 

da intervenção farmacológica e a adequação do suporte 

nutricional ao metabolismo energético são claramente muito 

complexos para permitir uma equação global possa ser utilizada 

com sucesso em pacientes com UTIP. Os limites do acordo 

entre o gasto energético de repouso e as equações preditivas 

são tão amplas que sugerem ser inadequadas para uso em 

crianças criticamente doentes. Portanto, a calorimetria indireta 

deve ser usada para avaliar com precisão os requerimentos 

nutricionais nesta população.  

Ao comparar o gasto energético de repouso e o consumo 

de energia, os estudos demonstram que a hiperalimentação e 

a hipoalimentação ocorrem com frequência em crianças 

criticamente enfermas e pode ter efeitos adversos sobre os 

resultados. 

Estudos que avaliaram o gasto energético com medidas 

em série ou contínuas imediatamente após a admissão na UTIP 

tendem a encontrar normometabolismo ou hipometabolismo. A 

taxa metabólica em crianças criticamente estável é 

significativamente menor do que o esperado e crianças não 

podem ser classificadas como hipermetabólicas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BECHARD LJ. et al. Nutritional statusbased on body mass index is 
associated with morbidity and mortalityin mechanically ventilated critically ill 
children in the PICU. Crit Care Med. 2016;44:1530-1537.  
BECKER P. et al. Academy of Nutrition and Dietetics; American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition. Consensus statement of the Academy of 
Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: 



REQUERIMENTOS ENERGÉTICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CRITICAMENTE ENFERMOS 

 

462 
 

indicators recommended for the identification and documentation of pediatric 
malnutrition (undernutrition). Nutr Clin Pract. 2015;30:147-161. 
CASAER MP.VAN DEN BERGHE G. Nutrition in the Acute Phase of Critical 
Illness. N Engl J Med 2014; 370:1227-1236. 
CHAPARRO CJ. et al. Performance of Predictive Equations Specifically 
Developed to Estimate Resting Energy Expenditure in Ventilated Critically Ill 
Children. The Journal of Pediatrics. 2019; 184: 220-226.e5. 
CHOURDAKIS M. et al. Malnutrition risk in hospitalized children: use of 3 
screening tools in a large European population. Am J Clin Nutr. 
2016;103:1301-1310.  
DOKKEN M. et al. A. Indirect calorimetry reveals that better monitoring of 
nutrition therapy in pediatric intensive care is needed. JPEN J Parenter 
Enteral Nutr. 2015; 39:344-352. 
FLOH AA. et al. Systemic inflammation increases energy expenditure 
following pediatric cardiopulmonary bypass. Pediatr Crit Care Med. 
2015;16(4):343-351. 
HANEY A. et al. CJ. The impact of early enteral nutrition on pediatric acute 
respiratory failure. Clinical Nutrition ESPEN. 2018; 26:42-46. 
HOOVER, JD. et al. Energy Intake and Expenditure in Children With Heart 
Failure. Pediatric Critical Care Medicine. 2018; 19:e627-e630. 
ISMAIL J. et al. Energy balance in critically ill children with severe sepsis 
using indirect calorimetry: a prospective cohort study. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2019;68(6):868-873. 
JOOSTEN KF.KERKLAAN D. VEERBRUGGEN SC. Nutritional support and 
the role of the stress response in critically ill children.Curr Opin Clin Nutr 
Metab Care. 2016 May;19(3):226-33.  
JOTTERAND CC. et al. How much protein and energy are needed to 
equilibrate nitrogen and energy balances in ventilated critically ill children? 
ClinNutr. 2016;35:460-467. 
JUSTICE, L., et al. Nutrition Considerations in the Pediatric Cardiac Intensive 
Care Unit Patient. World Journal for Pediatric and Congenital Heart 
Surgery 2018. 9(3), 333–343.  
KERKLAAN D. et al. Validation of ventilatorderivedVCO2 measurements to 
determine energy expenditure inventilated critically ill children. Clin Nutr. 
2017;36:452-457. 
MCCLAVE SA. et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition 
support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care 
Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(A.S.P.E.N.). J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26963579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26963579


REQUERIMENTOS ENERGÉTICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CRITICAMENTE ENFERMOS 

 

463 
 

MARTINEZ EE, et al. Energy and Protein Delivery in Overweight and Obese 
Children in the Pediatric Intensive Care Unit. Nutr Clin Pract. 
2017;32(3):414–419.  
MTAWEH H. et al. Energy expenditure in children after severe traumatic 
brain injury.Pediatr Crit Care Med. 2014;15:242-249.  
MEHTA  NM. et al. Accuracy of a simplifiedequation for energy expenditure 
based on bedside volumetric carbondioxide elimination measurement-a two-
center study. Clinical Nutrition. 2015;34:151-155.  
MEHTA NM.et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition 
Support Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient: Society of Critical Care 
Medicine and American Society  for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN 
J Parenteral Enteral Nutr 2017; 41:706-742. 
MIKHAILOV TA. et al. Early enteral nutrition is associatedwith lower mortality 
in critically ill children. JPEN J Parenteral Enteral Nutr. 2014;38:459-466.  
MORENO YMF. et al. Problems With Optimal Energy and Protein Delivery 
in the Pediatric Intensive Care Unit. Nutrition in Clinical Practice. 2016; 31: 
673–680. 
PAZ LSC & Couto AV. Avaliação nutricional em pacientes críticos: revisão 
de literatura. BRASPEN J 2016; 31 (3): 269-77. 
TAYLOR RM. Et al. Can energy expenditure be predicted in critically ill 
children? Pediatr Crit Care Med . 2003; 4:176–180. 
VENTURA JC. et al. Undernutrition at PICU Admission Is Predictor of 60-
Day Mortality and PICU Length of Stay in Critically Ill Children. J Acad Nutr 
Diet. 2019; S2212-2672(19)30839-1. 
ZUSMAN O. et al.  Predictive equations versus measured energy 
expenditure by indirect calorimetry: A retrospective validation. Clinical 
Nutrition. 2019;38(3):1206-1210. 
 



SÍFILIS CONGÊNITA: ESTUDO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA NA 
PARAÍBA 

464 
 

CAPÍTULO 23 
 

SÍFILIS CONGÊNITA: ESTUDO DO PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA NA 

PARAÍBA 
 

Júlia Leite Montenegro Pires1 

Karina Maria Rodrigues Rocha1 

Vitória Souza Saturnino1 

Giselle Medeiros da Costa One2 

1Graduandos do curso de Medicina, UNIFIP 
2Orientadora, Professora de Medicina,  UNIFIP 

e-mail: juliamontenegropires@gmail.com  

 

RESUMO: A sífilis congênita consiste em uma doença de origem 

bacteriana transmitida através de forma vertical ou através do contato 

com áreas lesionadas. Clinicamente tal enfermidade está associada ao 

desenvolvimento de diversas alterações como icterícia, baixo peso, 

funisite necrosante, paralisia dos nervos cranianos e retardo mental. 

Além de aumentar a chance de aborto e feto natimorto. O diagnóstico 

é obtido através de exame sorológico não-treponêmico e análise do 

líquido cefalorraquidiano antes e após o parto e o tratamento é 

realizado através da antibioticoterapia com base na prescrição de 

penicilina G, cefalosporinas de terceira geração e antibióticos 

macrolídeos.Objetivou-se: Indentificar o perfil epidemiológico da 

Sifilis Congênita no Estado da Paraiba entre os anos de 2008 e 2018. 

Tratou-se de um estudo documental, de caráter descritivo, direcionado 

à análise do perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita no 

estado da Paraíba, entre os anos de 2008 a 2018. No período estudado 

notou-se uma variação com relação ao número total de casos de Sífilis 

Congênita, sendo notificados ao todo 3118 dos casos foram registrados 

apenas no Estado da Paraíba. Do total analisado identificou-se que os 

grupos mais acometidos pela enfermidade trata-se daquelas de 

mulheres pardas de idade adulta, sobretudo. Dessa grupo, a maioria 
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realizou acompanhamento pré-natal, porém seus parceiros sexuais não 

realizaram a antibioticoterapia da maneira preconizada pelo Ministério 

da Saúde, o que comprometeu a eficácia do tratamento realizado pela 

mãe durante o período gestacioanal. Concluiu-se que o estudo 

epidemiológico da doença no Estado da  Paraíba, identificou os 

principais grupos de risco presentes. Os resultados do estudo 

permitiram a análise do perfil epidemiológico da sífilis congênita na 

Paraíba nos últimos dez anos, sendo novos casos, apesar dos esforços 

governamentais para combater a doença 

Palavras- chave: DST. Doença congênita. Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis congênita é uma doença causada pela espiroqueta 

gram-negativa, Treponema pallidum e transmitida por progenitoras 

não-tratadas ou inadequadamente tratadas através da forma de 

contágio  vertical ou  do contato com lesões infectadas no canal vaginal 

no momento do parto. Tal contágio pode ocorrer em qualquer dos 

estágios da doença, porém com maior risco de contaminação quando a 

mãe apresenta sífilis primária ou sífilis secundária inicial (GUSSO, 

2012; CHLOHERTY et al, 2015).  

Para fim de diagnóstico a doença é classificada de acordo com 

o período de diagnóstico, sendo considerada inicial quando 

identificada nos primeiros dois meses após o nascimento e tardia 

quando o diagnóstico é feito após esse período. Ela se caracteriza como 

um problema de saúde pública em todo o mundo que afeta, 

principalmente, filhos de mulheres pardas com faixa etária de 20 anos 

de idade (BRASIL, 2006; LAFETÁ et al., 2016; COOPWE et al., 

2018).  

Clinicamente, o paciente portador da sífilis congênita pode 

apresentar pênfigo sifilítico, funisite necrosante, 

hepatoesplenomegalia, baixo peso, icterícia, osteocondríte, deficiência 
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auditiva. No caso das manifestações tardias, o paciente costuma 

apresentar paralisia dos nervos cranianos, fronte olímpica, palato em 

ogiva, rágades , deficiência visual, retardo mental, retardo motor, 

periorificiais, tíbia em sabre, alteração de dentição e edema indolor de 

joelho (MORAIS et al., 2013; MACDONALD et al., 2018; WANG et 

al., 2018)). 

Essa patologia também provoca aumento nas chances de 

ocorrência de fetos natimortos, mortes neonatais, mortes pós-natais 

(MCDERMOTT et al., 1993; CANTO et al, 2019), além de aumentar 

a susceptibilidade ao aborto, malformação esquelética, meningite e 

pneumonia (SOUZA, et al., 2019).  

O diagnóstico da enfermidade é realizado sorologias no 

período gestacional e depois do parto pelo Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) ou Reagina Plasmática Rápida (RPR), 

acompanhado de teste sérico específico. A avaliação complementar 

baseia-se na realização de exames laboratoriais como a PCR 

diretamente de tecido placentário, a fim de identificar o agente 

etiológico, bem como o exame liquórico, determinação de enzimas 

hepáticas e radiografia de ossos longos (MORAIS et al., 2013; 

MACDONALD et al., 2018). A sífilis aumenta as chances de contrair 

HIV, por isso, todas as mulheres e seus parceiros sexuais devem ser 

testados quanto a infecção pelo vírus (COOPER et al, 2016). 

O tratamento consiste em uso de antibioticoterapia através da 

prescrição de penicilina G, cefalosporinas de terceira geração e 

antibióticos macrolídeos tanto para a gestante quanto para o parceiro 

sexual e o feto. A duração do tratamento pode variar de acordo com a 

idade do recém-nascido, sendo indicado uma dosagem a cada doze 

horas durante 7 dias em menores de 1 semana ou a cada oito horas 

durante sete dias em maiores de uma semana(COOPWE et al, 2018; ; 

MACDONALD et al., 2018; WALKER et al., 2018).  
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Com relação do tratamento de gestantes a antibioticoterapia 

varia de acordo com o estágio da doença, sendo indicado uma dose 

única na sífilis primária, já na sífilis secundária recomenda-se duas 

séries com intervalo de duas semanas, enquanto que na sífilis terciária 

o tratamento consiste em 3 séries com intervalo de uma semana e na 

neurosifilis o tratamento deve durar entre dez e catorze dias. Sendo 

considerado inadequado quando não é realizado no prazo adequado, 

iniciado trinta dias antes do parto, parceiro não tratado, ausência de 

documentação que comprove o tratamento, tratamento inadequado 

para a fase em que a doença apresenta-se clinicamente, não presença 

de queda de títulos na sorologia não-treponêmica após o tratamento ou 

tratamento incompleto (BRASIL, 2006).  

No Brasil, ela tem se mostrado como uma enfermidade de 

crescimento acentuado nos últimos anos, fruto de falhas no sistema de 

público de saúde (GARBIN et al., 2019; CARDOSO et al. 2018; 

GOMEZ et al., 2013; MOTA et al, 2018). tendo em vista que o 

diagnóstico costuma ser tardio e o tratamento medicamentoso, 

frequentemente, não é realizado de maneira adequada, apesar dos 

esforços governamentais (CARDOSO et al., 2018). Diante do exposto, 

objetivou-se realizar um estudo epidemiológico da doença na Paraíba, 

a fim de identificar os principais grupos de risco. 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS 

 

Tratou-se de um estudo documental, de caráter descritivo, 

direcionado à análise do perfil epidemiológico dos casos de sífilis 

congênita. A população de estudo constitui-se dos casos da doença 

notificados no estado da Paraíba, entre os anos de 2008 a 2018. Tal 

notificação é do tipo compulsória, conforme determina a portaria 542, 

de 22 de dezembro de 1986. 
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Durante este estudo as variáveis analisadas de cada paciente 

consistem em  variáveis sociodemográficas (faixa etária da mãe, raça 

ou cor  e escolaridade)  e fatores epidemiológicos (c realização de pré-

natal da mãe, momento do diagnóstico da sífilis materna, esquema de 

tratamento da mãe e tratamento do parceiro da mãe).  

A coleta de dados foi realizada através de informações 

fornecidas pelo Ministério da Saúde: Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN- TABENET), disponível na página 

do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), do Ministério 

da Saúde, por meio do no endereço eletrônico (http://www.data-

sus.gov.br).  

Após a pesquisa dos indicadores, os dados foram obtidos em 

planilha utilizando o Microsoft Excel 2010 e organizados em gráficos 

e tabelas para serem analisados, a fim de auxiliarem na discussão dos 

resultados. 

Por envolver dados secundários de domínio público, é 

dispensado de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

tendo em vista que a identificação dos sujeitos da pesquisa está 

seguramente resguardada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

No Brasil, durante os anos de 2008 a 2018 foram notificados 

211.943 novos casos de sífilis congênita, desse total 3118 dos casos 

foram registrados apenas no Estado da Paraíba, sendo as cidades de 

Campina Grande e João Pessoa as que relataram maior prevalência de 

casos, devido a maior área de abrangência desses municípios. O 

gráfico 1 revela que do total analisado, cerca de 1426 mulheres, o que  

corresponde a cerca de  45% do total analisado, foram diagnosticadas 

com sífilis congênita ainda durante o período gestacional. Além disso, 

pôde-se observar uma predominância da faixa etária entre vinte e vinte 
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e nove anos de idade, devido ao fato de que dentro dessa faixa etária 

encontrar-se um maior número de indivíduos sexualmente ativos. 

Analisando-se os dados percebe-se que adolescentes, período 

que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) vai dos dez anos  

aos dezenove anos de idade, ainda encontram-se como uma faixa em 

que as mães são muito acometidas pela doença, apesar dos esforços 

governamentais de combate as doenças sexualmente transmissíveis, 

através do incentivo ao uso de preservativos durante a relação sexual. 

No presente estudo, esse grupo corresponde a um total de 16% dos 

casos analisados, estando entre um dos grupos mais afetados pela 

sífilis congênita, o que pode ser atribuído ao não uso de medidas 

preservativos ou receio de buscar assistência médica durante a suspeita 

da doença por medo de retaliação por parte dos familiares.  

Em contrapartida, pode-se perceber que a faixa com menor 

acometimento é aquela com indivíduos com idade superior aos 40 

anos, o que se deve, em grande parte, a baixa fertilidade existente em 

mulheres dessa idade, como mostra na Figura 1. 

Cardoso (2018) em seus estudos evidenciou que os grupos com 

maior predominância de casos de sífilis congênitas são aqueles em que 

a progenitora se encontra entre 20 e 29 anos e mulheres ainda na 

adolescência assim como o relatado no presente estudo. As pesquisas 

de Campos (2010) corroboraram com os achados relatados por 

Cardoso (2018), além de fornecer a idade média de 23 anos para a 

doença. Tais estudos são responsáveis por validar os dados relatados 

no atualizados nesse artigo. 

Com relação a raça e a cor da mãe, percebeu-se uma 

predominância de mulheres pardas, com cerca de  28% dos casos 

relatados no SINAN. Tal achado  está atrelado ao fato de que esse 

grupo de cor e raça corresponde a , aproximadamente, 55% da 

população do Estado da Paraíba, segundo os censos realizados  (IBGE, 

2013).  



SÍFILIS CONGÊNITA: ESTUDO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA NA 
PARAÍBA 

470 
 

 

Figura 1. Casos sífilis congênita segundo a faixa etária da mãe por ano 

de diagnóstico.   

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

  

 Tal achado condiz com  os dados já relatados por Cavalcante 

(2017) em que se relata que o maior número de casos ocorre em 

mulheres pardas. Contudo, a discrepância entre os pardos e os demais 

grupos relatados por Cavalcante (2017) é mais proeminente do que o  

contido no atual artigo. Semelhante aos achados nesse artigo 

encontram-se os   dados fornecidos por Bambi ( 2019) em que a 

discrepância entre pardos e demais raças é menor que os relatados por 

Cavalcante (2017).  
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  Além disso, evidenciou-se que a segunda cor mais acometida 

pela doença é a branca como resultado da distribuição de mulheres da 

cor branca na Paraiba que é cerca de 48%, segundo o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística realizado no ano de 2013. Com 

isso, compreende-se que, na área e no período estudado,  existe uma 

correlação entre o tipo de cor mais acometida com maior número de 

casos relatados  e sua porcentagem de distribuição na região.  

 Tal achado condiz com o presente nos estudos de Reis (2018), 

em que se observou que indivíduos brancos também apresentam uma 

alta incidência da doença com cerca de 15% dos casos descritos por 

ele. Sendo ultrapassados apenas por  indivíduos pardos que 

apresentaram, aproximadamente, 32% dos casos estudados por Reis 

(2018).  

Outra informação evidenciada durante a pesquisa foi a baixa 

incidência da  sífilis congênita em povos indígenas, com apenas        0, 

058%  das situações relatadas no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (Figura 2). Tal situação decorre de um quadro de 

subnotificação presente em todo o território nacional, seja por 

displicência dos profissionais responsáveis, seja por falta de estrutura 

nas unidades de atendimento para fornecer informações atualizadas ao 

sistema. 

Situação semelhante está presente nas pesquisas realizadas por 

Tiago (2017) no Estado do Mato Grosso do Sul (MS), em que se 

relatou baixos casos de notificação de sífilis congênita nesse grupo, 

devido a subnotificação no SINAN.  Situação essa em que no ano de 

2014 a taxa representou 1,9 vezes a taxa da sífilis congênita relatada 

em sistemas de informação, o que dificulta medidas de ação de 

combate e camuflam a real dimensão do problema nessa parcela da 

população brasileira. 
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Figura 2.: Casos de Sífilis Congênita segundo raça ou cor da mãe por 

ano por ano de diagnóstico

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

        A assistência pré-natal é um serviço fornecido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) , sendo um serviço  de suma importância para 

garantia de saúde materno-infantil, tendo em vista que desenvolvem 

atividades de promoção de saúde e identificação de risco de gestante e 

concepto, possibilitando medidas preventivas de complicações e a 

redução de comportamentos associados a agravos de saúde 

(SECRETÁRIA DE SAÚDE, 2010). Com relação a esse fator, o 

gráfico  03 evidencia que a frequência de pré-natal mostrou crescente 

entre os períodos de 2008 a 2018, com queda de ano de 2013. Em 2014, 

a realização do exame voltou a crescer de maneira absoluta sobre os 

casos de pré-natal ignorados ou não realizados até o ano de 2015, 
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porém nos anos de 2016 e 2018  registrou-se uma queda na realização 

de exames de pré-natal. 

 Esses momentos de flutuações decorrem, principalmente, da 

baixa educação sexual existente entre as mais diversas classes sociais 

brasileiras (SANTOS et al, 2019). No entanto, mesmo com essas 

oscilações pode-se confirmar a eficácia dos programas governamentais 

que estimulam a realização do acompanhamento pré-natal, tendo em 

vista que uma porção considerável das gestantes realizam os 

acompanhamentos devidos. 

 Estudos semelhantes foram realizados por Alcântara (2018) no 

Estado da Paraíba entre os anos de 2007 a 2016, tendo observado nesse 

período uma quantidade de realizações de pré-natais semelhantes ao 

relatado no presente artigo, relatando que uma pequena parcela das 

progenitoras, cerca de 15%, não realizaram o pré-natal 

adequadamente. Já , Maciel (2018)  também analisou a população 

paraibana no período que compreende os anos de 2007 a 2013 e 

identificou uma ampla disseminação na  realização de pré-natal, assim 

como Alcântara (2018)identificou, que condiz com as informações 

relatadas ao Sistema de Informação de Agravo de Notificação. 

 Tais achados condizem com os relatados por Campos (2010) 

em que, do seu grupo de amostra, cerca de 41% realizou o pré-natal de 

maneira correta de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, 

o que mostra uma maior conscientização com relação ao exame em 

questão. 

O gráfico 4 mostra o grau do tratamento para sífilis congênita  

entre os anos de 2008 e 2018.  Sendo os dados especificados em  

Adequado, quando o tratamento foi feito e concluído da maneira 

preconizada pelo Ministério da Saúde, Inadequado, quando ele foi 

feito, mas não foi concluído durante o período adequado pela paciente, 

Não Realizado e Ignorado, quando o tratamento não foi notificado no 
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Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN- 

TABENET) . 

 

Gráfico3.: Casos de Sífilis Congênita segundo informação sobre 

realização de pré-natal da mãe por ano de diagnóstico. 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Porém as oscilações podem estar atreladas a diversos fatores tal qual a 

queda brusca nos anos de 2016 e 2018. Tal evento pode  estar 

diretamente atrelad ao fato de que no ano de 2013 a Lei do Ato Médico 

(nº 12.842/13) entra em vigor e traz uma série de mudanças aos 

parâmetros da saúde brasileira a fim de defender os direitos dos 

médicos, da medicina e da população. Foi então que, entre os anos de 

2014 e 2018, foram aprovadas algumas decisões que tiravam das mãos  

dos enfermeiros a liberdade para realizar alguns procedimentos e, 
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dentre eles, o pré-natal. A decisão levou a uma diminuição dos 

procedimentos na Unidade Básica de Saúde visto que essa era uma 

conduta realizada majoritariamente pelo profissional da enfermagem 

e, como consequência, tem-se uma diminuição nos diagnósticos de 

sífilis congênita e seu tratamento (CARDOSO, 2018). 

 

Gráfico 4.: Casos de sífilis congênita segundo esquema de tratamento 

da mãe por ano de diagnóstico. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

   

 Nesse sentido, essas falhas podem ser atribuídas a problemas 

na cobertura e na qualidade do pré-natal, no diagnóstico e no 

tratamento na Atenção Básica, na captação e no tratamento de 

parceiros sexuais e na monitorização do tratamento (ANDRADE, 

2018). 

Tais dados revelam como a atenção dada a essas mulheres 

ainda é falha podendo levar a problemas letais à mãe e ao bebê. Com 
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o intuito de identificar precocemente as gestantes em risco de sífilis e 

garantir o tratamento precoce durante a gestação, o Ministério da 

Saúde por meio da Portaria n. 1.459/GM/MS13, de 24 de junho de 

2011, instituiu o teste rápido no âmbito da Rede Cegonha como ações 

para prevenção e tratamento de Infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) (ANDRADE, 2018). 

Em contrapartida a realidade no nordeste brasileiro se mostra 

bastante diferente do que se espera, visto que os números das 

notificações de sífilis só aumentam e o seu tratamento é, na maioria 

das vezes, inadequado. Este ciclo entre o diagnóstico da doença e o seu 

tratamento falho é fundamentado no despreparo da rede de atenção 

básica, que vai desde o médico até os agentes comunitários de saúde.  

 

Gráfico 5.: casos de Sífilis Congênita segundo informações sobre 

tratamento do parceiro da mãe por ano de diagnóstico  

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O gráfico 5 evidencia os casos de Sífilis Congênita segundo 

informações sobre tratamento do parceiro da mãe por ano de 
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diagnóstico. A análise deste gráfico mostra que, apesar dos esforços 

governamentais, a grande maioria da população masculina não realiza 

o tratamento contra a sífilis em comunhão com o período gestacional 

da parceira sexual 

Em relação ao tratamento do parceiro, constata-se que o 

número de parceiros não tratados é superior ao de parceiros tratados, 

durante todo o período considerado. Os anos de 2013 a 2015 destacam-

se por apresentarem um aumento crescente de parceiros sem 

tratamento, com uma pausa significativa no ano de 2016, no qual 

houve redução de parceiros não tratados e tratados, que voltam a 

crescer em 2017, quando atingem os maiores números notificados. 

O tratamento adequado da sífilis é feito com penicilina G 

benzatina, em doses que variam a depender do estágio da doença e 

deve incluir simultaneamente o tratamento do parceiro, seguindo o 

mesmo esquema de medicação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).                  

O alto número de parceiros que não receberam tratamento para sífilis 

encontrado neste estudo é preocupante, pois conforme Campos (2010), 

a falta de tratamento do parceiro configura- se como a principal causa 

de inadequação do tratamento. Esse fator aumenta a chance de 

reinfecção da gestante, que, por sua vez, contribui para uma maior 

incidência da transmissão vertical ao bebê, o que é corroborado pelos 

estudos de Alcântara (2018) e Maciel (2018) .A ausência do homem 

nas consultas de pré-natal e no cenário geral da unidade básica de 

saúde,  bem como a recusa de tratamento pontuada por  Padovani 

(2018)  são aspectos chaves a serem trabalhados , pois são nesses 

contextos de atenção que o diagnóstico e tratamento do parceiro podem 

ser efetuados, em conjunto com o acompanhamento da gestante. Por 

isso, a abordagem integral que inclui gestante e seu parceiro sexual é 

essencial para identificar e tratar adequadamente a sífilis.  
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CONCLUSÕES 

 Os resultados do estudo permitiram a análise do perfil 

epidemiológico da sífilis congênita no Estado da Paraíba entre os anos 

de 2008 e 2018. Sendo confirmados 3118 novos casos, apesar dos 

esforços governamentais para combater a doença.  

 Os grupos de risco com maior predominância da sífilis 

congênita consistem em mães na faixa etária entre 20 a 29 anos, de 

raça parda, que realizam o pré-natal e a antibioticoterapia de maneira 

adequada. Observou-se que os parceiros sexuais dessas gestantes não 

realizam o tratamento, o que compromete a eficácia do tratamento, 

tendo em vista que esse é o principal veículo de recontaminação da 

mãe e, consequentemente, do bebê. 

 Os resultados obtidos podem ser comparados com os já 

descritos na literatura, resguardando as diferenças epidemiológicas de 

cada região do país. 

 As notificações são de extrema importância para identificar o 

perfil epidemiológico do estado, bem como determinar o perfil dos 

principais indivíduos acometidos pela doença. Para que a partir desse 

conhecimento sejam desencadeadas ações educativas sobre o tema, 

tanto para as gestantes quanto para os parceiros sexuais das mesmas, a 

fim de reduzir a prevalência dessa patologia no Estado.  
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi identificar e 

sintetizar, o conhecimento produzido em artigos e periódicos 

nacionais e internacionais a respeito das causas da ocorrência 

do diagnóstico tardio da sífilis congênita e o seu impacto sob o 

paciente neonato e pediátrico com base no Diagrama de 

Ishikawa. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura em 

cinco bases de dados, sendo 10 artigos selecionados para 

embasar este estudo. Identificaram-se evidências que explicam 

a continuidade dos casos de Sífilis Congênita e a sua principal 

problemática: o diagnóstico tardio. Dessa forma, têm-se como 

causas relevantes a serem analisadas a baixa escolaridade 

materna e o conhecimento inadequado dos profissionais, que 

acarretam as falhas na consulta do pré-natal, levantando 

aspectos fisiológicos, patológicos e socioeconômicos, ademais 

houve um levantamento dos principais impactos ao recém-

nascido em decorrência das demais negligências na prevenção 

mailto:brunammerces@gmail.com.br
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e tratamento da doença. As causas da Sífilis Congênita já são 

amplamente difundidas, com destaque para diagnóstico tardio, 

entretanto os impactos ao RN são conhecidos 

fisiopatologicamente, como o óbito fetal e neonatal, aborto, 

sequelas neurológicas, sendo essas muitas vezes irreversíveis, 

baixo peso ao nascer e prematuridade, entretanto não foram 

encontradas considerações claras da qualidade de vida em 

uma perspectiva longitudinal do recém-nascido diagnosticado. 

Palavras-chave: Sífilis Congênita. Saúde da Criança. Neonato. 

 

INTRODUÇÃO 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) 

de caráter sistêmico causada pelo agente Treponema pallidum, 

de evolução lenta e crônica. A transmissão sexual é a mais 

comum, considerada sífilis adquirida, seguida pela transmissão 

vertical quando uma gestante portadora dessa infecção, 

transmite de forma transplacentária ao seu feto, caracterizando 

a forma congênita da doença (BRASIL, 2017). Tal transmissão 

ocorre frequentemente no primeiro trimestre de gestação e se 

dá quando o tratamento não é realizado ou é realizado de forma 

incompleta ou inadequada durante o pré-natal 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015). Outro fator que 

podem interferir na ineficácia do tratamento, é a falta de adesão 

ao tratamento por parte do parceiro sexual da gestante, 

comprometendo a qualidade da terapêutica e propiciando a 

reinfecção e a evolução de forma mais grave.  

Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de 

incidência da sífilis congênita no Brasil em 2018 foi de 9/1000 

nascidos vivos, totalizando 26.219 casos no ano. A sífilis 

congênita é de notificação compulsória desde 1986, e a sífilis 
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gestacional desde de 2005 e apesar de se tratarem de um 

problema de saúde evitável e com terapêuticas baratas e de 

fácil acesso, ainda possui grande incidência no Brasil (BRASIL, 

2019; LAFETÁ et al., 2016). 

O pré-natal se trata de uma forma bastante efetiva de 

combate a sífilis congênita, tornando-a evitável por meio dos 

testes preconizados durante as consultas realizadas. Como 

medidas de controle o ministério da saúde preconiza a 

realização dos testes rápidos treponêmicos durante a primeira 

consulta, na fase inicial da gestação, no início do terceiro 

trimestre, e como grande parte desses casos são 

subnotificados, é importante também serem feitos durante 

internações referentes a partos ou curetagens (HEBMULLER, 

2015; BRASIL, 2007). 

Grande parte dos bebês infectados, não desenvolvem 

sintomas logo ao nascer, eles geralmente surgem ao longo dos 

primeiros anos de vida, o que dificulta o diagnóstico e a adesão 

das mães às medidas preventivas e de investigação da SC. A 

sífilis congênita pode ser classificada de acordo com o 

aparecimento dos sintomas, sendo precoce quando os sinais 

clínicos aparecem antes dos dois anos de vida, e tardia quando 

os sinais ocorrem após dois anos do nascimento. A sua forma 

precoce pode ser caracterizada até o segundo ano de vida e 

suas complicações de níveis variados, podendo causar danos 

sistêmicos como septicemia, icterícia, anemias, hemorragias, 

além de lesões ósseas, cutâneas, de nível respiratório e de 

sistema nervoso central. Já a sua forma tardia é definida após 

os dois primeiros anos de vida e suas principais características 

são nariz em sela, arco palatino curvado, mandíbula curvada, a 

tríade de Hutchinson, fronte olímpica, surdez e retardo mental. 
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Quando não tratada, a forma congênita dessa infecção pode 

gerar desfechos irreversíveis para o portador, como problemas 

auditivos, cegueira, retardos mentais, além de ser apontada 

como importante causadora de abortos, natimortos e mortes 

neonatais (HEBMULLER, 2015; FELIZ, 2016).  

Destarte, o desenvolvimento do presente estudo é 

importante tanto no que se refere ao progresso científico em 

que os profissionais da saúde se baseiam, quanto para o 

público-alvo que seriam as mães soro positivas para a sífilis, 

para que por meio das medidas preventivas evitem a 

transmissão para o concepto. Sendo relevante por se tratar de 

uma infecção, onde o pré-natal tem grande potencial, seja de 

educação em saúde, quanto de acompanhamento para as 

gestantes e seus parceiros sexuais, juntamente conhecendo os 

possíveis desfechos que o neonato venha a desenvolver. 

Com base nisso, o presente estudo tem como objetivo 

sintetizar os achados das buscas em estudos nacionais e 

internacionais acerca das causas da ocorrência do diagnóstico 

tardio e as complicações da sífilis congênita, além de seus 

possíveis impactos ao neonato e pediátrico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

No intuito de alcançar o objetivo desta pesquisa, 

realizou-se uma revisão sistemática baseada na construção do 

Diagrama de Ishikawa, desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 

1943, no intuito de expor as causas e os efeitos da ocorrência 

do diagnóstico tardio da sífilis congênita no paciente 

neonato/pediátrico. A princípio, foi delineado o tema a ser 
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estudado, o objetivo do estudo, os termos a serem utilizados na 

busca nas bases de dados e estabelecida a questão da 

pesquisa, elaborada com base na estratégia PICO: “Quais os 

impactos para o paciente neonato/pediátrico da falha do 

diagnóstico precoce de sífilis congênita? ” em conjunto com à 

elaboração do protocolo de revisão.  

Em seguida, procedeu-se a sondagem dos artigos 

disponibilizados em modelo de publicação eletrônica nas bases 

de dados SciVerse Scopus (Elsevier), PubMed, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e BDENF. A 

estratégia de busca considerou conjuntos de termos 

relacionados à população de estudo (P); à intervenção a ser 

avaliada (I); ao tipo de estudo a ser incluído (tipo de estudo) e 

à exclusão de revisões de literatura e estudos com animais. O 

acesso às bases de dados deu-se via Portal de Periódico 

Capes, e a busca ocorreu a partir do uso de termos controlados 

indexados no Medical Subject Headings da U.S. National 

Library of Medicine (MESH), sendo eles: “congenital syphilis” e 

“child health” que foram combinados entre si, dentro de cada 

conjunto de termos com o conector booleano AND.  

Foi efetuada a leitura dos títulos e resumos para a 

seleção dos artigos científicos, analisando as publicações que 

atendiam os critérios de inclusão estabelecidos: artigos 

disponíveis e inglês, português ou espanhol, publicados nos 

últimos 5 anos, realizados com pacientes neonatais e 

pediátricos diagnosticados tardiamente com sífilis congênita. 

Foram excluídos aqueles que se encontravam repetidos nas 

bases de dados, revisões de literatura e estudos com animais. 

A estratégia de busca para todas as bases de dados 
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supracitadas foi : ((P AND I) NOT limites. A coleta de dados 

ocorreu no mês de outubro de 2019, sendo encontradas no total 

307 publicações.  

Na seleção de estudos (Figura 1), durante a leitura de 

títulos e resumos foram excluídas as publicações que possuíam 

informações insuficientes para serem selecionadas. 

da leitura de títulos e resumos, baseado nos critérios de 

exclusão. Dessa forma, foram excluídos artigos que não 

continham informações suficientes no título e resumo e as 

revisões de literatura, resultando em 28 artigos, os quais foram 

lidos na íntegra, sendo que 5 possuíam delineamentos 

metodológicos distintos, 3 abordavam à temática de maneira 

superficial e 2 não estavam disponíveis na íntegras, sendo, 

portanto, 10 estudos incluídos nesta revisão sistemática.  

Devido à essência bibliográfica da pesquisa, foi 

dispensada à aprovação do projeto pelo comitê de ética em 

Pesquisa. É válido, ainda, ressaltar que os direitos de autoria e 

os aspectos éticos foram respeitados referenciando os autores 

dos trabalhos utilizados. 
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos 

encontrados. Natal, RN, Brasil, 2019 

Fonte: Autor, 2019. 

A seleção dos estudos foi realizada primeiramente à 

partir  

  

  

 
 

Estratégia de 
busca 
Pubmed: 70 
artigos 
CINAHL: 114 
artigos 
Scielo: 13 artigos 
BDENF: 13 
artigos 
Scopus: 97 artigos 
Total: 307 artigos 

231 publicações 
títulos e resumos lidos 

Repetidos nas bases 
de dados: 76  

28 publicações 
artigos na íntegra lidos 

Outros temas: 193 
Outros delineamentos 
metodológicos: 10 

10 publicações 
Selecionadas 

Outros temas: 4 
Outros delineamentos 
metodológicos: 12 
Publicação na íntegra não 
encontrada: 2 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados têm início caracterizando os 10 estudos 

levados em consideração para essa pesquisa (figura 2) à partir 

de seu respectivo ano de publicação, autores e revista. 

 

Figura 2. Distribuição dos artigos selecionados segundo o ano 

de publicação, revista e autores. 

Ano de 

publicaçã

o  

Autores Revista  Título do artigo  

2016 
Uygor, O 

et al. 

The Journal of 

Pediatric 

Research 

Management of Early 

Congenital Syphilis in a 

newborn case with 

maculopapular rash 

2016 

Domingue

s, RMSM 

et al. 

Caderno de 

saúde pública 

Incidência de sífilis 

congênita e fatores 

associados à transmissão 

vertical da sífilis: 

dados do estudo Nascer 

no Brasil 

2017 
Lazarine, 

FM et al. 

Revista Latina-

Americana de 

Efermagem 

Intervenção educacional 

na Atenção Básica 

para prevenção da sífilis 

congênita1 

2018 
Zoilo, CS 

et al.  

Revista 

Cuidarte  

Fatores maternos 

associados à transmissão 

vertical da sífilis congênita 

2018 
Biswas, 

HH et al.  

Sexually 

Transmitted 

Diseases 

Characteristics Associated 

With Delivery of an Infant 

With Congenital Syphilis 

and Missed Opportunities 

for Prevention—California, 

2012 to 2014 
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2018 
Slutsker, 

JS et al.  

Morbidity and 

Mortality 

Weekly Report  

Factors Contributing to 

Congenital Syphilis Cases 

— New York City, 2010–

2016 

2018 

Andrade, 

ALMB et 

al.  

Sociedade de 

Pediatria de 

São Paulo 

Diagnóstico tardio de sífilis 

congênita: uma realidade 

na atenção à saúde da 

mulher e da criança no 

Brasil.  

2019 
Amaya, 

MA et al.  

Arch Argent 

Pediatr  

Sífilis congénita tardía: a 

propósito de un caso 

2019 

Bezerra, 

MLMB et 

al.  

Emerging 

Infectious 

Diseases 

Congenital Syphilis as a 

Measure of 

Maternal and Child 

Healthcare, Brazil 

2019 

Freitas, 

CHSM et 

al.  

Revista de 

Saúde Pública 

Factors associated with 

prenatal care and 

HIV and syphilis testing 

during pregnancy 

in primary health care 

Fonte: Autor, 2019. 

Os estudos selecionados foram publicados entre 2015 e 

2019, sendo que os anos de 2016 e 2018 concentraram 30% 

das publicações cada. Quanto à origem das publicações, doze 

(60%) foram realizadas no Brasil, seis (30%) foram realizadas 

nos Estados Unidos, uma (5%) foi realizada na Argentina e uma 

(5%) foi realizada na China.  

 Após a leitura minuciosa dos estudos selecionados, 

identificou-se as principais causas do diagnóstico tardio da 

sífilis congênita e suas demais consequências para o paciente 

neonato/pediátrico, demonstrados na figura 3 conforme o 

modelo do Diagrama de Ishikawa.  
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Figura 3. Resultado da análise das causas e efeitos da sífilis 

congênita com base no Diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 A presente revisão sistemática subdividiu as informações 

obtidas por meio da análise dos estudos selecionados entre as 

causas do diagnóstico tardio da SC, que estão concentradas 

nos quesitos: baixa escolaridade materna e conhecimento 

insuficiente dos profissionais de saúde, e os efeitos, sendo eles 

o óbito fetal, neonatal e por aborto, sequelas neurológicas e a 

prematuridade.  

 

Diagnóstico tardio 

 De maneira geral, identificou-se vários que 

mulheres com transmissão vertical da SC realizaram a 

assistência pré-natal de forma tardia, com menos de uma ou 

duas sorologias para sífilis, menor proporção de número 
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adequado de consultas e menor registro de sorologias 

reagentes no cartão de pré-natal (DOMINGUES, RMSM et al., 

2016). 

Um estudo realizado com base em um caso de sífilis 

congênita, em um menino de 32 dias de vida encaminhado da 

Unidade Básica de Saúde para um hospital terciário relata que, 

a oportunidade do diagnóstico de SC durante a gestação foi 

perdida devido a não realização da sorologia materna para 

sífilis no último trimestre. Além disso, não foi realizado o teste 

treponêmico na internação para o parto e não foi feita a 

investigação das manifestações clínicas da criança ao 

nascimento (ANDRADE, ALMB et al., 2018). 

Ademais, vale ressaltar a importância do exame da 

placenta no momento do parto, pois a placentite causada pelo 

Treponema pallidum apresenta‐se clinicamente por placenta 

grosseira, pálida e de grandes dimensões, sendo esse mais um 

fator que caracteriza o possível diagnóstico e sífilis, devendo, 

portanto, sempre ser realizado (ANDRADE, ALMB et al., 2018). 

Outra barreira é o início tardio do pré-natal, o qual possui 

uma série de fatores contribuintes, como a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde ou até mesmo o 

desconhecimento da gestante de seus direitos e dos serviços 

disponíveis (SLUSTSKER, JS et al., 2018). 

Tendo em vista que a eliminação da verticalização da 

sífilis esteja diretamente associada a um cuidado pré-natal 

eficaz, a oportunidade de diagnosticar a sífilis durante tais 

consultas é imprescindível, entretanto a sua importância, muitas 

vezes, é subestimada pela gestante e até mesmo pela equipe 

profissional (FREITAS, C et al., 2019). 
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No Brasil, os serviços de suporte ao diagnóstico e 

atrasos no retorno dos resultados parecem ser as principais 

limitações para atingir 100% de cobertura das gestantes nos 

testes VDRL e HIV13, trazendo à tona a perda do paciente pelo 

não acompanhamento correto durante a gravidez na Unidade 

Básica de Saúde, e a demasiada procura de serviços 

secundários e terciários no fim da gestação e após o parto, 

estágios esses em que a eficácia do tratamento não é tão 

validada (FREITAS, C et al., 2019). 

 A vertente do diagnóstico tardio talvez seja a mais 

difundida, principalmente no que diz respeito as falhas e 

irregularidades do pré-natal, entretanto sempre numa 

perspectiva de que a ausência de busca da gestante ao serviço 

de saúde é a principal causa. De maneira geral, identificou-se 

que mulheres com transmissão vertical da SC realizaram a 

assistência pré-natal com menos de uma ou duas sorologias 

para sífilis, menor proporção de número adequado de consultas 

e menor registro de sorologias reagentes no cartão de pré-natal 

(DOMINGUES, RMSM et al, 2016).  

Contudo, os estudos supracitados denotam que a busca 

pelos serviços de saúde precisa estar associada a um 

atendimento eficaz, de modo a não perder as oportunidades 

nas diversas fases/ níveis da atenção à saúde, que retardaram 

a realização do diagnóstico.  

 

Baixa escolaridade materna 

 

Foi analisado que as mulheres com infecção pela sífilis 

são mais vulneráveis socialmente, apresentam maior 

prevalência de coinfecção pelo HIV e mais fatores de risco para 
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prematuridade. Um estudo utilizou dados do 2º Programa 

Nacional de Acesso e Melhoria da Qualidade analisando que o 

nível de escolaridade da gestante está diretamente ligado a 

questões socioeconômicas e seus impactos na qualidade de 

vida da mulher e do RN. Um estudo ecológico que abrangeu 

municípios brasileiros analisou que os resultados da regressão 

de Poisson mostraram uma associação estatisticamente 

significante das variáveis “menos de oito anos de estudo” (RP 

= 1,75; IC95% 1,56–1,96; p <0,001) e “participantes do 

programa de transferência de renda ”(RP = 1,21; IC95% 1,07–

1,36; p <0,001) (FREITAS, C et al., 2019; DOMINGUES, RMSM 

et al., 2016). 

 Sob a análise de dados do cartão de saúde da mulher 

grávida, registros médicos e entrevistas identificou-se que 

mulheres negras ou pardas com baixa escolaridade e aquelas 

que os serviços públicos de saúde frequentados tinham menos 

cobertura de sífilis e testagem para HIV, e estes eram as 

mulheres com maior prevalência de sífilis durante a gravidez, 

denotando uma desigualdade social no pré-natal. (FREITAS, C 

et al., 2019). 

Além de um atendimento precário, a gestante muitas 

vezes não recebe o teste de sífilis e, quando recebe não o 

cumpre na maneira prescrita, interrompendo-o. Da mesma 

maneira o RN diagnosticado, em que há casos de abandono do 

tratamento devido sua duração e impactos dolorosos da 

administração de penicilina benzatina, por exemplo, 

ocorrências que demonstram o conhecimento precário da 

gestante acerca da importância da prevenção e tratamento 

(BISWAS, HH et al., 2018). 
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Isto é, a ausência do pré-natal eficaz e, 

consequentemente, do diagnóstico precoce da sífilis congênita, 

está mais presente em mulheres com um baixo nível de 

escolaridade e de baixa renda, que enfrentam dois grandes 

empecilhos no que diz respeito a prevenção e tratamento da 

SC: a dificuldade de acesso ao serviço de saúde e o baixo 

conhecimento acerca da doença e suas consequências, 

desencadeando a negligência.    

Segundo o Protocolo para prevenção de transmissão 
vertical de HIV e sífilis do Ministério da Saúde, à população 
menos escolarizada tem sido mais atingida. Entretanto, o 
diagnóstico precoce de sífilis associado ao tratamento 
adequado da gestante e do parceiro durante o pré-natal podem 
eliminar à doença como um problema de saúde pública 
(BRASIL, 2007). 

Ressalta-se à importância da testagem e, se necessário, 
tratamento adequado do parceiro fixo, oferecendo apoio, além 
do posicionamento da equipe multidisciplinar na 
conscientização da mulher acerca da doença e suas 
consequências, tendo em vista que à mesma possui o direito de 
não revelar seu diagnóstico ao parceiro, o que acarreta 
consequências negativamente incalculáveis para o prognóstico, 
dessa forma, respeitando o direito da mulher, faz-se necessário 
argumentar salientando as vantagens da revelação. É, portanto, 
urgente a necessidade de políticas públicas que insiram o 
homem no pré-natal, sendo a participação apenas da mulher 
insuficiente para redução da SC (BRASIL, 2007). 
 

Conhecimento insuficiente dos profissionais 

 

 Um estudo quase-experimental no Paraná mediu a taxa 

de conhecimento de 102 profissionais antes (média de 53% de 

acertos) e após (média de 75% de acertos) uma intervenção 
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educacional a respeito da sífilis gestacional e congênita, 

demonstrou que havia um conhecimento precário sobre as 

formas corretas de controlar e evitar a transmissão. Ademais, 

cerca de 30% dos profissionais não conheciam a necessidade 

de iniciar o tratamento imediato da gestante e convocar seus 

parceiros quando o VDRL resultasse positivo. Outros estudos 

realizados em outras regiões do Brasil como Fortaleza, Recife 

e Rio de Janeiro, demonstraram resultados que variam em 10% 

do encontrado no Paraná, refletindo que se trata de um 

problema que envolve os serviços do país (LAZARINI, FM et al., 

2017). 

Um estudo traz a análise do cartão de saúde da 

gestante, verificando a falta de informações preenchidas, o que 

traz dúvidas em relação a eficácia da consulta e ao risco de 

subnotificação, haja vista que existe uma dificuldade em se 

identificar a sífilis gestacional e congênita como doenças de 

notificação compulsória (FREITAS, C et al., 2019; LAZARINI, 

FM et al, 2017). 

No que diz respeito aos cuidados prestados a gestante e 

ao RN, um estudo realizado com base em um caso de sífilis 

congênita demonstra falha no exame físico do RN tendo em 

vista que, apesar de em 70% dos casos os RNs estarem 

assintomáticos, é conhecido que a SC possui manifestações 

clínicas nos primeiros dias de vida, inclusive após o nascimento, 

que podem ser identificadas no primeiro exame físico do 

neonato, como a presença de lesões vesiculo-bulhosas 

descamativas nas extremidades do corpo, que de acordo com 

a mãe, estavam presentes no RN após o nascimento 

(ANDRADE, ALMB et al., 2018).   
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Em uma pesquisa baseada em um questionário 

estruturado aplicado a puérperas em um hospital-escola de um 

município do interior do estado de São Paulo foi identificado que 

todas as gestantes que realizaram o pré-natal relataram a baixa 

qualidade desse cuidado, no que diz respeito as orientações 

dadas pelos profissionais, sendo muitas vezes insuficientes. O 

que interfere diretamente na tentativa de redução da SC, tendo 

em vista que os cuidados para evitar e tratara sífilis gestacional 

são fundamentais para prevenir a verticalização da doença 

(ZOILO, CS et al., 2017). 

 

Impactos ao recém-nascido 

 

 A verticalização da sífilis congênita oriunda das falhas na 

prevenção primária gera graves consequências aos recém-

nascidos, que trazem sequelas (em grande parte irreversíveis), 

além da prematuridade. A SC pode levar a doenças crônicas e 

sistêmicas, afetando vários órgãos, incluindo pele e mucosas. 

Dentre as principais consequências tem-se o óbito fetal, 

neonatal, aborto, crescimento intrauterino restrito (CIUR), 

deficiência mental, sequelas motoras, neurológicas, cognitivas, 

visuais e auditivas (ANDRADE, ALMB et al, 2018; LAZARINI, 

FM et al, 2017; Bezerra, MLMB et al. 2019).   

 As consequências ao RN variam conforme alguns 

fatores, tais como o tempo de exposição fetal ao T.pallidum e a 

carga bacteriana materna, fase gestacional em que a infecção 

se instalou uma vez que  infecções ocorridas no último trimestre 

de gestação, o RN tende a ser assintomático.  

Além disso, há sintomas específicos da SC recente com 

baixo peso, rinite com coriza serosa sanguinolenta, obstrução 
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nasal, prematuridade, osteocondrite, periostite, e da SC tardia 

a exemplo da hepatoesplenomegalia, alterações respiratórias 

ou pneumonia, hidropsia, icterícia e anemia, sendo esta 

evidenciada de forma mais frequente entre cinco e quatorze 

anos (Zoilo, CS et al, 2018; Amaya, MA et al., 2019). 

 Um estudo realizado com 23.892 puérperas, 

diagnosticadas com sífilis gestacional, por meio de entrevista 

hospitalar, dados de prontuário e cartão de pré-natal revelou 

que do total, 9,5% resultaram no nascido com baixo peso ao 

nascer, 11,8% prematuros. Já a respeito dos nascidos vivos, 

6,1% possuíam sinais da doença, 11,7% foram internados, 

sendo 5,7% em cuidados intensivos. Com isso, os RN 

diagnosticados com SC apresentaram uma razão de chances 

três vezes maior de sintomas, tiveram duas a três vezes mais 

desfechos negativos do que os nascidos de mães sem infecção 

pela sífilis e foram internados em proporção muito mais 

elevada. Ademais, foram analisados alguns fatores de risco 

para a prematuridade, como a ocorrência de fumo na gravidez 

atual, que fragiliza a barreira placentária podendo aumentar a 

transmissão vertical da infecção, a proporção de partos 

prematuros anteriores, que podem ter sido causados pela 

própria SC (DOMINGUES, RMSM et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Por meio deste estudo, embora a SC esteja entre as 

infecções perinatais mais frequentes no Brasil, esta infecção é 

100% evitável e tem diagnóstico e tratamento simples. 

 Entende-se que o tema é atribuído como um evento-

sentinela relacionado a qualidade da assistência pré-natal 
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prestada pelo serviço de saúde do país, uma vez que a 

persistência de altas taxas quanto a transmissão vertical e 

aincidência, indicam um serviço assistencial insatisfatório. 

Deste modo, alcançando o objetivo proposto, realizou-se a 

identificação acerca das causas de prevalência e as 

complicações da sífilis congênita. 

Abordando as causas de prevalência, destacam-se as 

desigualdades sociais e regionais relacionadas tanto ao recurso 

financeiro quanto a acessibilidade aos serviços de saúde. 

Dentre as negligências que envolvem a assistência, há as 

falhas nas estratégias de prevenção dessa doença, tanto na 

atenção básica quanto nos níveis secundário e terciário, e a 

baixa cobertura no tratamento do parceiro, fator que reflete na 

persistência da sífilis congênita, a qual atua como importante 

problema de saúde pública no território brasileiro. Todavia que, 

a realização incompleta ou a ausência de tratamento pode 

ocasionar graves consequências, as quais variam de acordo 

com alguns fatores como por exemplo, o tempo de exposição 

fetal ao treponema e a carga de treponema materno. Podendo 

estas sequelas resultar em: óbito fetal ou perinatal, natimorto, 

malformação, prematuridade, crescimento intrauterino restrito 

(CIUR), baixo peso ao nascer e comprometimentos 

neurológicos que podem ir desde motor, auditivos à visual. 

Nesse contexto, a alta incidência da Sífilis congênita 

evidencia a necessidade quanto a ampliação e melhoria dos 

serviços de assistência pré-natal. Sendo proposto diagnósticos 

rápidos e precisos, testagem para a sífilis com os exames 

laboratoriais, o tratamento completo e a divulgação de 

informações sobre a terapia medicamentosa com penicilina 

tanto à gestante quanto ao seu parceiro, ressaltando a sua 
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importância e as principais complicações no caso da 

interrupção do tratamento.  

De acordo com o presente estudo, as causas da SC já 

são amplamente difundidas em um aspecto científico e 

empírico, sendo, portanto, relembradas tendo em vista a 

persistente negligência em diversas vertentes. No que diz 

respeito aos impactos para o RN, faz-se necessário estudos 

mais aprofundados, em aspectos fisiopatológicos mas, 

principalmente, sociais, por meio de um acompanhamento do 

desenvolvimento nas diferentes fases da vida de um RN 

diagnosticado com SC, possibilitando uma maior compreensão 

dos reais impactos na qualidade de vida e saúde.  
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RESUMO: A fibrose cística é uma doença genética que afeta 
diversos órgãos do corpo, principalmente os pulmões e 
pâncreas, sendo seu diagnóstico realizado por meio do Teste 
de Triagem Neonatal para dosagem da Tripsina Imunorreativa. 
Caso alterada nos dois primeiros testes, deve ocorrer a 
realização do teste de suor para confirmação da doença. O 
presente estudo objetiva descrever as indicações clínicas para 
realização do teste do suor em pacientes atendidos em um 
serviço de referência e relacioná-las aos seus resultados de 
positividade ou negatividade. Trata-se de um estudo 
quantitativo e transversal realizado em Natal, Rio Grande do 
Norte, Brasil, com amostra composta de 131 sujeitos e coleta 
dos dados disponíveis em registros de um serviço de referência, 
realizada entre maio e julho de 2015. O teste do suor foi 
realizado principalmente em pacientes do sexo masculino 
(60,3%), provenientes do interior do estado (45,04%) e 
referenciados pelo ambulatório do próprio serviço (38,17%). As 
indicações clínicas mais frequentes foram as infecções de vias 
aéreas superiores de repetição (33,9%) e teste do pezinho 



TESTE DO SUOR PARA O DIAGNÓSTICO DE FIBROSE CÍSTICA: PERFIL DE QUEM 

O REALIZA 

 

504 
 

alterado (30,4 %) e relacionaram-se ao resultado positivo do 
teste do suor. As indicações clínicas apresentaram-se 
compatíveis com os sinais e sintomas da fibrose cística e 
conhecê-las contribuem para desenvolver estratégias 
educação em saúde para esses pacientes. 
Palavras-chave: Triagem. Saúde da criança. Fibrose cística. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética, 

autossômica recessiva, que afeta as células epiteliais de 

diversos órgãos, especialmente os pulmões e pâncreas, 

evoluindo em um processo obstrutivo decorrente do aumento 

da viscosidade do muco (DOMINGOS et al, 2015). 

Seu diagnóstico precoce e a utilização de medidas 

terapêuticas contribuem para o aumento da sobrevida do 

paciente, melhorando, sobretudo, sua qualidade de vida, 

mesmo sendo uma patologia que ainda apresenta alta 

morbimortalidade (SANTOS et al, 2014). 

Objetivando seu diagnóstico precoce no Brasil, a FC foi 

incluída no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) 

por meio da Portaria do Gabinete do Ministério da Saúde de nº 

822, de 6 de junho de 2001 (KOPACEK et al, 2015). 

Dessa forma, o diagnóstico da FC é feito por meio do 

“Teste do Pezinho”, triagem realizada a partir da coleta do 

sangue do nascido vivo, para dosagem da Tripsina 

Imunorreativa (TIR) em sangue seco, considerada a melhor 

forma de teste para sugestão do diagnóstico da doença no 

recém-nascido (DOMINGOS et al, 2015).  

No entanto, o sangue do nascido vivo deve ser coletado 

preferencialmente entre 48 horas e cinco dias após o 
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nascimento, podendo ser prorrogado até vigésimo oitavo dia de 

vida (BRASIL, 2016). Isso ocorre pois crianças com mais de 30 

dias de vida, podem apresentar níveis sanguíneos de TIR com 

valores reduzidos, mesmo sendo portadores da patologia, 

dando margem a presença de resultados falso negativos e em 

casos de TIR elevada na primeira coleta e na subsequente, 

deve-se optar pela realização do teste do suor, para que seja 

confirmado ou não, o diagnóstico de FC (CIAMPO et al, 2015). 

A realização dessa triagem no Sistema Único de Saúde 

exige a que se tenha um serviço especializado, estruturado 

dentro da Rede de Atenção à Saúde, com uma equipe 

multiprofissional capacitada, que receba incentivo financeiro e 

que esteja cadastrado junto ao Ministério da Saúde (BRASIL, 

2014). 

No Estado do Rio Grande do Norte apenas um serviço é 

pactuado para esse fim, o qual encontra-se localizado no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) em Natal (UNIDOS 

PELA VIDA, 2017). 

Por isso, a presença constante de pacientes 

provenientes, não apenas dessa localização, como também de 

outras municípios, torna o grupo de usuário atendidos nesse 

serviço bastante heterogêneo. 

Diante disso, por considerar relevante compreender o 

perfil dos pacientes que são referenciados ao serviço para a 

realização do teste do suor, questiona-se: quais as 

características e indicações clínicas de pacientes que 

realizaram o teste do suor no Estado do Rio Grande do Norte? 

Buscando responder o questionamento, tem-se como 

objetivo deste estudo, descrever as indicações clínicas para 

realização do teste do suor em pacientes atendidos em um 



TESTE DO SUOR PARA O DIAGNÓSTICO DE FIBROSE CÍSTICA: PERFIL DE QUEM 

O REALIZA 

 

506 
 

serviço de referência e relacioná-las aos seus resultados de 

positividade ou negatividade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, de 

caráter descritivo, com abordagem quantitativa. 

De acordo com Gil (2017), o estudo transversal descreve 

uma situação ou fenômeno em um dado espaço de tempo. 

Nesse caso, no que se refere ao dimensionamento temporal, o 

mesmo autor define como estudo retrospectivo aquele que 

utiliza dados do passado até o presente momento em que a 

pesquisa é desenvolvida.  

Pesquisas descritivas são aquelas cujo objetivo é 

identificar uma população ou fenômeno, não havendo 

manipulação dos mesmos. Referente a abordagem da 

pesquisa, em estudos quantitativos coletam-se  dados a fim de 

realizar análise de fenômenos ou fatos (GIL, 2017). 

O presente estudo foi realizado no hospital-dia do 

Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(HUOL/UFRN) no Município de Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil. A escolha pelo setor se deve por ser considerado 

serviço de referência pediátrico e em pneumologia para todo o 

estado, sendo o único serviço que realiza o teste do suor, 

considerando o público e o privado.  

Tem por finalidade prestar assistência integral à saúde 

da criança e do adolescente; promover e subsidiar o ensino, a 

pesquisa e a extensão em conformidade com as políticas da 

UFRN e atuar junto às entidades públicas na elaboração e 
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execução de programas de saúde e educação sanitária do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

O ambulatório de pediatria oferece serviços de 

pneumologia, nefrologia, endocrinologia, cardiologia, 

gastroenterologia, hematologia, neurologia e reumatologia com 

atendimentos de segunda a sexta-feira das sete horas da 

manhã às dezoito da noite. Os pacientes atendidos no serviço 

são referenciados pelas secretarias de saúde dos municípios 

do estado ou do município de Natal/RN. 

O serviço especializado para coleta do suor funciona 

desde 2003 e é referência para todo o estado. Atende crianças 

e adolescentes encaminhados de serviços públicos, privados e 

da parceria com o Laboratório Central do Estado e Secretaria 

Estadual de Saúde (nos casos de TIR alterado). 

Após esclarecimentos sobre os objetivos do estudo ao 

coordenador do serviço, foi assinado o Termo de Compromisso 

de Utilização de Dados em prontuários e banco de dados, 

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

Conselho Nacional de Saúde.  

Esse estudo baseou-se nos dados dos registros de 

realização do teste do suor em crianças e adolescentes, de 

ambos os sexos, que tenham coletado teste de suor no hospital-

dia do ambulatório da pediatria do HUOL, no período de junho 

de 2014 a junho de 2015. 

Os critérios de inclusão da pesquisa são dados de 

crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade, que 

realizaram o teste do suor no período de junho de 2014 a 

junho de 2015; que tenham realizado a triagem neonatal e 

que possuam resultado do teste do suor. Serão excluídos 

os dados de crianças e adolescentes que não suaram o 
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suficiente na realização do teste de suor, para a análise do 

material e/ou possuam dados incompletos anotados no 

livro de registro de realização do teste do suor. 

A coleta será realizada por meio de um instrumento 

previamente elaborado pelos pesquisadores, construído a 

partir dos registros do livro, organizado em três domínios: 

Identificação; II- Dados clínicos dos sujeitos; III- 

Resultados do teste do suor. Também será coletado várias 

independentes como: idade, sexo, município de residência 

e origem de encaminhamento e variáveis dependentes são: 

resultado da realização do teste do pezinho, indicação 

clínica para realização do teste do suor e resultado do teste 

do suor. 

Após a coleta de dados, as informações foram 

organizadas no software Microsoft Office Excel 2007 e em 

seguida, exportadas para o Programa Estatístico R®. Para a 

comparação de variáveis utilizou-se o teste de qui-quadrado e 

o teste exato de Fisher foi aplicado nos casos em que uma das 

caselas fosse menor ou igual a 5, levando-se em conta que o 

nível de significância adotado para esse estudo foi de p<0,05. 

A apresentação dos dados foi realizada com o uso de 

tabelas a partir da exposição de frequências relativas e 

absolutas. Porém, ressalta-se que algumas das variáveis 

utilizadas nesse estudo apresentaram valores menores que a 

quantidade de participantes, o que está relacionado ao fato de 

o banco de dados apresentar situações em que o 

preenchimento foi ignorado. 

O estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HUOL/UFRN que aprovou sua execução através do parecer 
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de número 1.010.991 e do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética de número 42845015.1.0000.5292. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos a partir da amostra total de 131 sujeitos 

revelaram que a maioria dos pacientes eram do sexo masculino 

(60,3 %), sendo (39,7%) do sexo feminino. Quanto ao local 

onde residiam, verificou-se que (49,2%) moravam no interior do 

Estado, (38,3%) no município de Natal e (12,5%) na região 

metropolitana. Esta última é composta pelos seguintes 

municípios: Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, 

Macaíba, Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia floresta e 

Monte alegre. 

O maior número de pacientes que realizaram o teste do 

suor foi encaminhado pelos profissionais do próprio serviço 

onde o exame é realizado, representando o percentual de 

41,7% da amostra. No entanto, observou-se um valor 

representativo dos encaminhamentos pela Secretaria da Saúde 

Pública do estado - SESAP/RN (25,8%) o que justifica a 

parceria existente entre os dois serviços. No serviço privado, 

encontrou-se (15,8%) dos encaminhamentos e (16,7%) eram 

advindos de outros serviços. 

No que se refere ao teste do pezinho, segundo 

informações dadas pelos responsáveis e sem considerá-lo 

como indicação clínica para a realização do teste do suor, 

observou-se que 9,2% não realizaram o exame.  

De acordo com a Tabela 1, a idade média das crianças 

foi de 3,71 anos com Desvio Padrão (DP) de ±4,48 anos, sendo 

a mínima de 8 meses e a máxima de 18 anos. Ao se considerar 
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o peso ao nascer e o peso no momento do exame, destaca-se 

a média inferior a 3 kg no nascimento (2,87 kg), ao passo que 

na coleta o peso atingiu a média de 14,35 kg. No que se refere 

a estatura, a média ao nascer foi de 47,09 cm enquanto que no 

dia da realização do teste do suor a média aumentou para 89,99 

cm. Esses dados são de suma importância no que diz respeito 

ao crescimento e desenvolvimento da criança. 

 

Tabela 1. Crianças e adolescentes que realizaram o teste do 

suor segundo a idade, peso e estatura. Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2015. 

Variáveis Média DP* Md † 
Mín-

Máx ‡ 
Q25Q75 

Idade (em anos) 3,71 ±4,48 2 
0,08-

18 
0,33-6 

Peso ao nascer 
(em kg) 

2,87 ±0,73 3,03 
0,60-
4,30 

2,45-
3,38 

Peso na coleta 
do teste do suor 
(em kg) 

14,35 ±11,21 11,25 
2,47-
60,9 

6,1-
18,1 

Estatura ao 
nascer (em cm) 

47,09 ±4,28 48 32-58 45-49 

Estatura na 
coleta do teste 
do suor (em cm) 

89,99 ±32,02 86 
45-
180 

59-111 

Fonte: Dados da autora, 2015. 

* DP – Desvio Padrão 

†Md - Mediana 

‡ Min-Máx – Idade Mínima-Máxima 

 

Entre as indicações clínicas para realizaçãodo teste do 

suor, as infecções de vias aéreas superiores (IVAS) de 
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repetição foi a mais prevalente com 33,9%, seguida pelo teste 

do pezinho alterado (30,4 %) conforme a tabela 2.  

 

Tabela 2. Indicações clínicas para realização do teste do suor. 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. (continua) 

Variáveis Média DP* Md † 
Mín-

Máx ‡ 
Q25Q75 

Idade (em anos) 3,71 ±4,48 2 
0,08-

18 
0,33-6 

 

Tabela 2. Indicações clínicas para realização do teste do suor. 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. (conclusão) 

Variáveis Média DP* Md † 
Mín-

Máx ‡ 
Q25Q75 

Peso ao nascer 
(em kg) 

2,87 ±0,73 3,03 
0,60-
4,30 

2,45-
3,38 

Peso na coleta 
do teste do suor 
(em kg) 

14,35 ±11,21 11,25 
2,47-
60,9 

6,1-
18,1 

Estatura ao 
nascer (em cm) 

47,09 ±4,28 48 32-58 45-49 

Estatura na 
coleta do teste 
do suor (em cm) 

89,99 ±32,02 86 
45-
180 

59-111 

Fonte: Dados da autora, 2015. 

 

Comparando-se o resultado do teste do suor com as 

variáveis qualitativas, observou-se que as IVAS de repetição 

(3,7%) e o teste do pezinho alterado (4%) foram as únicas 

indicações clínicas que estavam presentes, embora se 

diferença estatisticamente significativa (p=1,000e p=0,519 

respectivamente) entre eles. Vale ressaltar que se excetua os 
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resultados duvidosos e os casos de pacientes que não 

apresentaram a quantidade de suor suficiente para análise 

bioquímica. A tabela 3 apresenta a comparação entre o 

resultado do teste do suor com as indicações clínicas do exame. 

 

Tabela 3. Comparação entre o resultado do teste do suor e as 

indicações clínicas do exame. Natal, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2015. 

Variáveis 
Resultado do teste do 

suor p* 

Positivo (%) Negativo (%) 

Baixo peso    

    Sim - 25 (100) 
1,000 

    Não 2 (3,5) 55 (96,5) 

IVAS de repetição    

    Sim 1 (3,7) 26 (96,3) 
1,000 

    Não 1 (1,8) 54 (98,2) 

Constipação    

    Sim - 3 (100) 
1,000 

    Não 2 (2,5) 77 (97,5) 

Diarreia    

    Sim - 7 (100) 
1,000 

    Não 2 (2,7) 73 (97,3) 

Teste do pezinho 
alterado 

   

    Sim 1 (4) 24 (96) 
0,519 

    Não 1 (1,8) 56 (98,2) 

Baixa estatura    

    Sim - 10 (100) 
1,000 

    Não 2 (2,8) 70 (97,2) 

Síndrome 
Asmatiforme 
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    Sim - 5 (100) 
1,000 

    Não 2 (2,6) 75 (97,4) 
Fonte: Autora, 2015. 

* p- valor (≤ 0,05, estatisticamente significativo) obtido por meio teste qui-

quadrado 

Observou-se ausência de correlação (p=0,519 e 

p=1,000) entre as indicações clínicas para realização do teste 

do suor e o resultado do exame. 

Mediante análise e discussão dos resultados obtidos na 

pesquisa, inferiu-se que prevaleceram atendimentos a 

pacientes do sexo masculino, residentes no interior do estado e 

encaminhados pelo próprio hospital no qual o serviço de 

referência está localizado.   

Esses encaminhamentos provenientes do ambulatório 

do próprio serviço podem estar relacionados ao fato de ser esse 

um dos maiores serviços de atendimento de média e alta 

complexidade no estado e quando detectada alguma suspeição 

nos atendimentos ambulatórias, os pacientes já serem 

imediatamente encaminhados a realizarem o teste. 

A segunda maior prevalência de encaminhamentos foi 

feita por parte do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio 

Grande do Norte Dr. Almino Fernandes do Estado do Rio 

Grande do Norte (LACEN), que realizada a análise clínica do 

material colhido no teste do pezinho em maternidades e 

Unidades Básicas de Saúde. 

Nesse sentido, quando identificado alteração do primeiro 

teste, o laboratório convoca os responsáveis para uma segunda 

coleta e na insistência de quantidade alterada de TIR, comunica 

agenda junto ao serviço de referência a realização do teste de 

suor. Os responsáveis pelos recém-nascidos são informados 
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sobre a necessidade da realização do teste do suor e 

orientados a comparecerem ao serviço de coleta no dia 

agendado. No momento do exame, são esclarecidas as dúvidas 

e orientados sobre a possibilidade de repetição, caso o paciente 

não apresente suor na quantidade suficiente. 

Nesse sentido, observou-se que, dentre as crianças e 

adolescentes que realizaram o teste do suor, que quase todos 

haviam feito o teste do pezinho ao nascer, porém algumas 

ainda não haviam realizado essa triagem, mesmo sendo um 

exame garantido para todos os nascidos vivos no território 

brasileiro (BRASIL, 2016). 

O mesmo aconteceu em estudo realizado com puérperas 

em um município no interior de Minas Gerais, o qual identificou 

nos anos de 2014 e 2015 que o teste do pezinho foi realizado 

após o período preconizado pelo Ministério da Saúde, sendo 

(12,5%) entre o 8° e 10° dias de vida e (1,6%) entre o 11° e 30° 

dias de vida (ARDUINI et al.,2017). 

Questiona-se, portanto, o que tem contribuído para sua 

não realização? Esse fato pode estar relacionado a ausência ou 

conhecimento superficial sobre a finalidade do referido exame 

por parte dos responsáveis pelas crianças (ARDUINI et 

al.,2017; MENDES et al., 2017). 

Isso também foi confirmado em pesquisa realizada em 

uma Unidade Básica de Saúde do Rio de Janeiro, onde foi 

observado que 30% não tinha conhecimento sobre o assunto e 

20% da população do estudo sabia o objetivo desse teste, ao 

passo que os demais participantes se referiam ao teste como 

uma coleta de sangue do calcanhar do bebê que previne 

doenças (SALLES; SANTOS, 2015). 
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Nesse estudo o peso médio dos pacientes que coletaram 

o teste do suor ao nascer foi superior ao que a literatura 

conceitua como baixo peso ao nascer (ALMEIDA et al., 2014). 

O peso ao nascer é considerado um indicador indispensável na 

avaliação das condições de saúde do recém-nascido, haja vista 

que o baixo peso ao nascer (<2.500g) têm maior possibilidades 

de desenvolver doenças crônicas durante a vida, atrasos no 

desenvolvimento, nos neonatos está associado a maior 

mortalidade e morbidade neonatal e infantil (SOUSA et al., 

2019). Considerando os recém-nascidos, pode-se destacar 

também a importância de se atentar ao peso de nascimento e 

ganho ponderal subsequente, o que também pode ser uma 

indicação clínica que sugere a realização do teste do suor. 

Os profissionais de saúde devem estar atentos a esse 

indicador para o diagnóstico precoce da FC, porque uma vez 

diagnosticada e o tratamento instituído nas fases iniciais, pode-

se aumentar a sobrevida dessas crianças. Fato evidenciado por 

estudos realizados em países desenvolvidos, onde a sobrevida 

desses pacientes tem chegado a terceira década de vida 

(ADDE, 2015).  

Ainda sobre faixa etária, observou-se a idade mínima de 

realização do teste do suor igual a 8 meses, tendo como idade 

média 3,71 anos. Ressalta-se 18 anos como a idade máxima 

encontrada no estudo, o que em caso de positividade do 

exame, seria um diagnóstico evidentemente tardio. 

Tratando-se dos sinais e sintomas, estudo realizado com 

pacientes atendidos no ambulatório para adolescentes e 

adultos com FC de um serviço de referência em pneumologia, 

localizado no município de Porto Alegre/RS, no período de 2009 

a 2010, mostrou como principais achados fenotípicos para a 
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doença o baqueteamento digital, bronquiectasias, infecção 

bacteriana crônica por germes típicos e insuficiência 

pancreática exócrina. O mesmo estudo revela a prevalência de 

doença pulmonar, sinusopatia crônica, colonização 

broncopulmonar, anormalidade gastrointestinais e nutricionais 

como manifestações clínicas mais comuns, as quais indicam o 

motivo do acompanhamento ambulatorial (DAL’MASO et al, 

2013). 

Deste modo, o presente estudo corrobora os achados da 

pesquisa supracitada, em que as IVAS de repetição, síndrome 

asmatiforme, anormalidades gastrointestinais e nutricionais, 

baixo peso, diarreia e constipação estiveram presentes nos 

participantes.  

Uma alteração considerada como importante indicação 

clínica para realização do teste do suor, foi o teste do pezinho 

alterado e diante da possibilidade de um resultado falso-positivo 

na primeira dosagem, reforça-se a importância de seguir o 

protocolo para a repetição do teste do pezinho até 30 dias 

(ATHANAZIO, et al., 2017).Para tanto, deve-se considerar a 

idade do RN, o valor do primeiro teste do pezinho e a 

necessidade de realizá-lo novamente em tempo hábil, para 

então submeter o paciente a realização do teste do suor 

(BRASIL, 2016). 

Embora a positividade do teste do suor seja 

consideravelmente inferior em relação a alteração do IRT na 

triagem neonatal, acredita-se que o PNTN vem colaborando 

para se alcançar o diagnóstico precoce da FC no país e, 

consequentemente melhor sobrevida dos pacientes 

(ATHANAZIO, et al., 2017).  
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Vale ressaltar que em 2005, a Organização Mundial de 

Saúde e o Banco Mundial, estimaram a ocorrência de mortes 

prematuras de quatro milhões de pessoas com doenças 

respiratórias crônicas, nas quais incluía-se a FC (CRUZ et al, 

2016). Ao passo que a expectativa de vida dos pacientes com 

FC nos países desenvolvidos é de aproximadamente até a 

terceira década de vida (ADDE, 2015). 

Identificou-se que além do teste do pezinho alterado, 

alguns dos pacientes que apresentaram IVAS de repetição 

positivaram no teste do suor e no que se refere as demais 

indicações clínicas encontradas na pesquisa, como baixo peso, 

constipação, diarreia, baixa estatura e síndrome asmatiforme, 

não houve positividade para o teste do suor. 

Embora a pesquisa não tenha encontrado um número 

elevado de resultados positivos no teste de suor, em relação ao 

tamanho da amostra, a mesma demonstra subsídios para 

realização de pesquisas futuras e chama atenção ao fato de 

que os profissionais estão atentos para as manifestações que 

sugerem a doença, quando encaminham essas crianças para 

realizarem o teste do suor, a fim de obter o diagnóstico e início 

de tratamento precoces. 

Ademais, a FC causa alterações psicossociais que estão 

associadas às complicações fisiológicas, fazendo com que a 

criança e a família necessitem de um apoio multiprofissional, 

onde se tem a equipe de enfermagem como importante 

integrante nesse processo, oferecendo os cuidados 

necessários e o suporte, tratamento e acompanhamento da 

criança/família (MARIANO; CONDE, 2017; REISINHO; 

GOMES, 2016). 
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Isso se justifica pelo fato da atenção a esses indivíduos 

ser realizada de forma fragmentada e baseada em aspectos 

biomédicos da doença. Nesse sentido, é fundamental buscar 

um cuidado integral, que inclua a família e a comunidade onde 

esses indivíduos estão inseridos para possibilitar que 

compreendam todo o processo e tudo o que envolve o paciente 

(MARIANO; CONDE, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A caracterização dos pacientes que realizaram o teste do 

suor é de crianças e adolescentes, residentes em sua maioria 

na capital e região metropolitana e que foram encaminhadas 

por serviços de saúde de todo o estado por apresentarem 

indicações clínicas compatíveis com os sinais e sintomas da 

FC, tais como IVAS de repetição e o teste do pezinho alterado, 

e conhecê-las permite melhor desenvolver estratégias de 

atendimento a esses pacientes.  

Destaca-se como limitação deste estudo o 

preenchimento incompleto dos dados dos pacientes que 

realizaram do teste de suor na instituição. Por isso, sugere-se, 

a realização de estudos fundamentados por dados primários, os 

quais permitam obter, efetivamente, a caracterização da 

população que realiza o teste do suor. 

Ademais, esta pesquisa contribuirá para a prática clínica, 

uma vez que, poderá estimular os profissionais de saúde a 

refletir sobre a importância da coleta do teste do pezinho em 

tempo hábil e o conhecimento da rede de atenção às crianças 

com suspeita de FC. Isso refletirá na qualidade dos resultados 

da coleta do teste do suor e diagnóstico precoce da FC. 
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RESUMO: Comer nos define e na adolescência comer faz parte 
das definições de grupos sociais, mas além disso, diz sobre 
muitas características desse grupo. Como continuação de 
estudos desenvolvidos sobre alimentação dos discentes do 
Instituto Federal do Maranhão, este estuda visa analisar os 
porquês dos adolescentes do IFMA comerem o que comem 
através da aplicação de uma escala (The Eating Motivation 
Survey - TEMS - Pesquisa Sobre Motivação Alimentar) 
desenvolvida na Alemanha e que apresenta uma recente 
tradução e adequação cultural para o português. Cento e 
quarenta e cinco (145) discentes participaram da pesquisa, dos 
quais 85 eram do  turno matutino e 60 dos turno vespertino, de 
8 diferentes cursos técnicos, em 4 campi. Os itens referentes às 
preferências, hábito, necessidade e fome, e preço, aparecem 
como os motivadores mais fortes para a alimentação dos 
adolescentes. A escolha alimentar perpassa por muitas 
questões que são difíceis de serem mensuradas. Autores 
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discutem que responder a pergunta porque as pessoas comem 
o que comem não é simples, pois diversos fatores como 
localidade, sexo, perfil socioeconômico, cultura, ter filhos, peso 
corporal podem influenciar nesta escolha. No caso deste 
trabalho, as análises não levam em conta esses perfis, podendo 
apresentar variações em um estudo mais amplo e com mais 
dimensões pesquisadas.  
Palavras-chave: Adolescência; Comer; Escolhas Alimentares. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

a adolescência compreende a idade de 12 a 18 anos (BRASIL, 

1996) que é, reconhecidamente, uma fase de mudanças físicas, 

emocionais, cognitivas e sociais, em que o indivíduo cresce 

muito rapidamente. Isso acaba aumentando as necessidades 

nutricionais, e uma grande necessidade de aceitação social 

junto com uma grande disponibilidade em desenvolver doenças 

crônicas para a vida adulta (OSSUCCI, 2008; EISENSTEIN e 

COELHO, 2004; BRASIL, 2008). 

Em estudo desenvolvido sobre influência da publicidade 

na formação de habitos alimentares em crianças, Santana et al 

(2015) mostrou que ocorre uma propaganda ligada a alimentos 

a cada noventa segundos de programação, sendo cerca de 

70% desses produtos são ricos em açúcares e gorduras. 

Embora não seja levado a sério por essa faixa de idade, 

a alimentação tem uma grande influência no desenvolvimento 

cognitivo de crianças e adolescentes (MONTE, 2000; 

PEDRAZA; QUEIROZ, 2011, SAWAYA, 2006). 

Entre todas essas dimensões da vida adolescente, a 

aceitação em grupos sociais é de extrema importância e, muitas 
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vezes, inclui compartilhar o mesmo tipo de alimentação “legal e 

descolada” que em quase sua totalidade não é a melhor para 

ele. Assim acabam optando por dar respostas que consideram 

mais despojadas ou aceita pela sociedade independente de 

serem verdadeiras. Segundo (MORAES, 2017), pais falam que 

se sentem culpados quando não são capazes de comprar 

alimentos como hambúrguer, batata frita e refrigerante para 

seus filhos.  

A mudança na perspectiva alimentar do adolescente 

precisa ser tratada de forma mais concreta trazendo mudança 

de comportamento cultural na forma de se alimentar, de cuidar 

do seu próprio corpo e de pensar nela como um cuidado para 

dias futuros. A forma como esse tema é tratado na escola pode 

ser um passo inicial a essa mudança, visto que quanto maior o 

nível educacional, maior o conhecimentos de escolhas mais 

adequadas e saudáveis possíveis.  

Uma outra grande influência é o preço dos alimentos. 

Alimentos com maior densidade energética (alto teor de cereais 

processados, óleo e açúcar) são mais baratos que alimentos in 

natura. Assim faz-se necessário mudar a forma de ver os 

alimentos no período da adolescência permitindo o 

desenvolvimento de uma vida adulta mais saudável, equilibrada 

e consciente. 

Para entender os porquês dos adolescentes do IFMA 

comerem o que comem e construir uma discussão nesse tema 

para promoção de políticas mais eficientes, o presente estudo 

visa aplicar uma escala (The Eating Motivation Survey - TEMS 

- Pesquisa Sobre Motivação Alimentar) desenvolvida na 

Alemanha por Renner et al (2012) e que apresenta uma recente 

tradução e adequação cultural para o português por Moraes; 
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Alvarenga (2017). Este estudo se apresenta como continuidade 

de estudos que tentam entender e construir um perfil alimentar 

dos discentes dos cursos técnicos do IFMA nos seus diversos 

campi. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os dados coletados se basearam na aplicação de um 

questionário na plataforma de formulários do google, contendo 

45 questionamentos divididos em escala linkert de 5 pontos 

(nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre).  

Preferimos a escala de 5 pontos, pois a escala de três 

pontos é menos confiável e tem menor capacidade de 

demonstrar com precisão a opinião do entrevistado, mas foi 

considerada a escala mais fácil e veloz. A escala de cinco 

pontos teve, em média, a mesma precisão e mostrou-se mais 

fácil e mais rápida que a escala de sete pontos. Portanto, para 

este estudo a escala que se mostrou mais adequada foi a de 

cinco pontos (VIEIRA; DALMORO, 2008). 

 O questionário aplicado é composto por 45 questões 

objetivas com alternativas divididas em: nunca, raramente, às 

vezes, frequentemente e sempre. E essas 45 questões foram 

classificadas em 15 temas, a citar: preferência, hábitos; 

necessidade e fome; saúde; conveniência; prazer; alimentação 

tradicional; puestões naturais; socialização; preço; atração 

visual; controle de peso; controle de emoções; normas sociais; 

imagem social.  

Foram produzidos gráficos representando os itens 

pesquisado com colunas representando as três questões 

usadas para cada item de forma a melhorar a visualização dos 
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dados. Todos os dados foram avaliados à luz das bibliografias 

citadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Participaram da pesquisa 145 discentes dos quais 85 

(oitenta e cinco) eram do turno matutino e 60 (sessenta) do 

turno vespertino. Os participantes fazem parte dos seguintes 

cursos médio integrados ao ensino técnico do IFMA: Artes 

Visuais, Eletromecânica, Comunicação Visual, Eventos, 

Manutenção de Máquinas industriais, Meio Ambiente, 

Montagem e Manutenção de Máquinas industriais, Design de 

Móveis. E as idades variaram entre 14 (catorze) a 19 

(dezenove) anos, com uma predominância da idade de 16 

(dezesseis) anos (Figura 1 A). 

  

TEMAS DO TEMS 

 

PREFERÊNCIA  

 

Analisando o tema preferência (Figura 1 B), temos as 

perguntas: eu como o que como (porque eu tenho vontade de 

comer; porque é gostoso, porque eu gosto) das quais 33,6% 

responderam sempre; 32,9% responderam frequentemente; 

22,8% às vezes, 7,4% raramente e 3,4% responderam nunca; 

percebemos assim, que a maioria das respostas está 

concentrada em frequentemente e sempre. 
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Ao que se refere a primeira pergunta, comer quando tem 

vontade pode ser uma motivação oculta que resulta em comer 

de determinada maneira porque temos vontade e achamos 

gostoso, com a finalidade de conseguir controlar o peso ou se 

manter em boa forma (MORAES; ALVARENGA, 2017) 

De acordo com a pesquisa o tema preferência se 

mostrou uma grande influência alimentar sobre os discentes do 

IFMA, pois cerca de 66,5% das respostas dos discentes estão 

entre sempre ou frequentemente escolhem alimentos pela 

“vontade de comer”, “pelo gosto”, ou “porque é gostoso”. 

 

HÁBITOS 

 

Analisando o tema hábitos (Figura 1 C), temos as 

perguntas: eu como o que como (porque estou acostumado a 

comer isso; porque é o que eu geralmente como, porque estou 

familiarizado(a) com isso, das quais tivemos 26,9% das 

respostas em sempre; 26,9% em frequentemente; 24,6% em às 

vezes; 14,7 em raramente e 6,9% das respostas em nunca. 

Percebemos assim que a maioria das respostas está 

concentrada em frequentemente e sempre. 

De acordo com (MORAES, 2017) indivíduos com maior 

grau de escolaridade classificam hábitos e prazer como 

motivações menos frequentes para suas escolhas alimentares 

por outro lado, indivíduos com menor renda acabam seguindo 

os hábitos com maior frequência (come porque é o que 

geralmente come; porque está familiarizado com isso; porque 

está acostumado a comer isso). 

Na Figura 1 C, as respostas predominantes são 

frequentemente e sempre, sendo assim 26,9% (n = 117) e 
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26,9% (n = 117) respectivamente somando as duas obtemos 

cerca de 53,8% uma porcentagem elevada tendo em vista que 

os hábitos fazem parte do nosso dia, eles iram determinar quem 

realmente somos ou quem iremos ser. portanto, no quesito 

hábitos os dados mostram que estes possuem uma grande 

influência alimentar no grupo estudado. 

 Figura 1: A. Gráficos representativo das idades dos discentes 

participantes da pesquisa. Gráficos representativos das 

respostas à pergunta “eu como o que como...” para os ítens : B. 

Prefências, C. Hábitos, D. Necessidade e Fome. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

NECESSIDADE E FOME 

 

Analisando o tema necessidade e fome (Figura 1 D), 

temos as perguntas: eu como o que como… (porque eu preciso 
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de energia; porque me satisfaz de forma agradável; porque eu 

tenho fome) das quais tivemos 25,1% das respostas foram 

sempre; 29,2% em frequentemente; 26,0% em às vezes; 13,3% 

em raramente e 6,4% das respostas em ‘nunca’. Percebemos 

assim, que a maioria das respostas está concentrada em 

frequentemente e às vezes. 

Assim, considerando os resultados, o tema necessidade 

e fome tem uma grande influência na alimentação dos discentes 

que estudam no IFMA. afirmando assim na palavras de 

(MORAES, 2017) que a necessidade e fome corresponde a 

uma das principais influências alimentares. 

 

SAÚDE 

 

Analisando o tema saúde (Figura 2 A), temos as 

perguntas: eu como o que como (para manter uma dieta 

balanceada; porque é saudável; porque me mantém com 

energia e motivação), das quais tivemos 27,8% das respostas 

em às vezes; 27,6% em raramente; 20,5% em frequentemente; 

12,4% em sempre; 11,7% em nunca. Percebemos assim que a 

maioria das respostas está concentrada em as vezes e em 

raramente. 

Podemos perceber uma aproximação em às vezes e em 

raramente tendo a diferença pequena de apenas de 0,2%. 

 

CONVENIÊNCIA 

 

Analisando o tema conveniência (Figura 2 B), temos as 

perguntas: eu como o que como… (...porque é rápido de 

preparar; ...porque é conveniente; ...porque é fácil de preparar) 
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das quais tivemos 32,2% das respostas em às vezes; 24,6% em 

raramente; 22,3%% em frequentemente; 12,0% em nunca; 

9,0% em sempre. Percebemos assim que a maioria das 

respostas está concentrada em às vezes e em raramente. 

Analisando o gráfico podemos perceber que a resposta 

mais recorrente em todas as perguntas foram: as vezes mesmo 

não sabendo a classe de renda das pessoas estudadas 

podemos citar o estudo de (ARES et al, 2017 apud MORAES, 

2017) que pessoas com renda média declaram motivação 

principalmente pela conveniência, relatando que nos tempos 

livres preferem fazer outras coisas ao inves de cozinha. 

almejando “salvar tempo” optam por alimentos congelados e/ou 

prontos para o consumo. 

Em geral, é menos comum que os homens tenham 

interesse em aprender sobre alimentação e nutrição, em 

cozinhar assim parecem dar muito menos prioridade a saúde e 

mais importância ao sabor ou conveniência quando escolhem 

um alimento (COURTENAY et al, 2000 apud MORAES, 2017). 

 

PRAZER 

 

  Analisando o tema prazer (Figura 2 C), temos as 

perguntas: eu como o que como… (...porque é prazeroso; 

...para me dar algo realmente especial; ...para me 

recompensar) das quais tivemos 26,4% das respostas em às 

vezes; 24,6% em nunca; 20,5% em raramente; 14,7% em 

sempre; 13,8% em frequentemente. percebemos assim que a 

maioria das respostas está concentrada em às vezes e em 

nunca. 
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A pergunta porque é prazeroso teve o maior índice de 

respostas em frequentemente, às vezes e sempre, mas as 

outras duas perguntas relacionadas com o prazer acabaram 

balanceando essa análise. Assim fazendo com que ela não 

fosse umas das principais influências na hora da alimentação 

No tema prazer, temos apesar da influência sabor/prazer 

tomamos a decisão na qual irá ser mais prazerosa naquele 

momento, pois estamos aptos a viver o presente sem pensar 

nas consequências da nossa alimentação. Fazer uma escolha 

saudável é um conflito, pois existe um discurso generalizado da 

população na qual uma alimentação prazerosa não é saudável, 

ademais, a motivação para escolher alimentos saudáveis não é 

totalmente movida ao seu sabor,uma vez que pode ter relação 

não apenas com a saúde, mais também, com o 

desenvolvimento pessoal, a busca por uma boa forma corporal 

ou até mesmo o controle de peso (ALVARENGA; KORTA, 2015 

apud MORAES, 2017). 

 

ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL 

 

  Analisando o tema alimentação tradicional (Figura 2 D), 

temos as perguntas: eu como o que como… (...porque pertence 

a certas situações; ...por tradição (ex: tradição de família, 

ocasiões especiais; ...por que eu cresci comendo assim) das 

quais tivemos 25,3% das respostas em nunca; 23,7% em 

raramente; 22,5% em às vezes; 16,3% em frequentemente; 

12,2% em sempre. Percebemos assim, que a maioria das 

respostas está concentrada em nunca e em raramente. 

Na alimentação tradicional não temos observamos um 

crescimento das tres e nem um decaimentos das tres no 
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decorrer das perguntas o que observamos é que. a pergunta 

por tradição tem o seu ápice de resposta no Nunca e assim vai 

decaindo deixando claro que a tradição não é um fator que 

influencia os jovens do ifma, mas quando se trata da pergunta 

porque cresci comendo assim ela é completamente inversa a 

outra tendo o seu ápice em sempre,tornando-se assim uma 

influência na alimentação dos jovens do ifma.enquanto a outra 

pergunta varia tendo o seu ápice em raramente e depois 

decaindo. 

Analisamos cada pergunta e obtemos respostas 

distintas, contudo se formos analisar o conjunto das três 

perguntas, podemos afirmar que a alimentação tradicional não 

é uma influencia dos discentes do ifma, pois cerca de 25,3% (n 

= 110) escolheram nunca enquanto 12,2% (n = 53) escolheram 

sempre. portanto a alimentação tradicional não é uma grande 

influência na alimentação dos discentes do IFMA. 

 

  



COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES DO INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO: OS PORQUÊS DE COMER O QUE COMEM. 

 

533 
 

Figura 2: Gráficos representativos das respostas à pergunta 

“eu como o que como...” para os ítens: A. Saúde, B. 

Conveniencia, C. prazer, D. Alimentação Tradicional. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

QUESTÕES NATURAIS 

 

  Analisando o tema questões naturais (Figura 3 A), temos 

as perguntas: eu como o que como… (...porque é natural; 

...porque não contém substâncias prejudiciais (ex: pesticidas, 

poluentes, antibióticos); ...porque é orgânico) das quais tivemos 

29,7% das respostas em raramente; 24,8% em às vezes; 21,4% 

em nunca; 14,7% em frequentemente; 9,4% em sempre. 

Percebemos assim, que a maioria das respostas está 

concentrada em raramente e em às vezes. 
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Quando perguntados sobre as questões naturais a 

resposta que possuiu o maior número de marcações foi 

raramente, que foi diminuindo até chegar em sempre, que foi a 

resposta menos votada tendo raramente com 39,7 (n = 129) das 

respostas enquanto sempre teve somente 9,4% (n = 41). 

Nem todas as motivações podem ser pensadas em 

tradução direta para uma escolha ou consumo alimentar, pois 

pode-se pensar algo, ou dizer algo, mas não necessariamente 

fazer, por exemplo, pensar ser importante comer algo por que 

é natural, ou porque é produzido com vista ao bem-estar dos 

animais, mas não necessariamente fazer escolhas de acordo 

com estes pensados (POULAIN; PROENÇA, 2003 apud 

MORAES, 2017) 

Nesse sentido, os discentes do IFMA parecem não dá 

muita importância ao fato do alimento ser natural se é orgânico 

ou se não contém substâncias prejudiciais tendo assim que o 

fato questões naturais não tem uma grande influência na 

alimentação dos discentes do IFMA. 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

Analisando o tema socialização (Figura 3 B), temos as 

perguntas: eu como o que como… (...porque faz parte de uma 

situação social; …para que eu possa passar tempo com outras 

pessoas; …porque os encontros sociais ficam mais agradáveis) 

das quais tivemos 33,6% das respostas em nunca; 26,7% em 

raramente; 22,5% em às vezes; 11,5% em frequentemente; 

5,7% em sempre. Percebemos assim, que a maioria das 

respostas está concentrada em nunca e em raramente. 
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Ao analisarmos o quesito socialização podemos 

observar que as maiores médias foram em nunca e raramente 

tendo 33,6% para nunca e 26,7% para raramente somando 

assim 60,3%.  

Brusato et al (2015) comenta o fato de jovens 

universitários comerem mal quando precisam comer sozinhos, 

tendo uma alimentação mais saudável na casa dos familiares. 

Moraes (2017) relata que universitários escolhem mais por 

socialização e preço, ambos contrapostos nesta pesquisa 

apesar de o público estarem prestes a adentrar o ensino 

superior. É importante salientar que pela idade, realidade 

cultural atual e estágio educacional, tais preferências podem 

sofrer alterações significativas. Considerando este momento e 

resultados, podemos supor que a socialização não é uma 

influência alimentar dos discentes do IFMA. 

 

PREÇO 

 

Analisando o tema preço (Figura 3 C), temos as 

perguntas: eu como o que como… (...porque é barato; 

…Porque eu nao quero gastar muito dinheiro; …porque está em 

promoção) das quais tivemos 38,6% das respostas em às 

vezes; 22,1% em frequentemente; 19,7% em raramente; 10,0% 

em nunca; 9,7% em sempre. Percebemos assim, que a maioria 

das respostas está concentrada em às vezes e em 

Frequentemente. 

Quando se trata do preço, as respostas assemelham-se 

aos resultados encontrados em Defante et al (2015), que 

encontrou o preço como a maior influência na escolha alimentar 

em estudo com família de baixa renda no MS. Neste mesmo 
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estudo o autor discute que quanto menor a renda da população, 

mais influencia tem o preço na escolha dos alimentos o que é 

confirmado por Mattos (2019). Nesta pesquisa, no entanto, o 

preço mostrou-se ser menos importantes que necessidade e 

fome, preferências e hábitos, portanto, o preço pode vir a ser 

uma influência alimentar, mas não possui uma grande influência 

quanto às demais neste estudo. 

Chamamos atenção ao fato de que um dos itens foi 

excluído desta pesquisa, pois houve um erro de digitação que 

excluiu o “não” da afirmação “...porque eu não quero gastar 

muito dinheiro”, ficando … porque eu quero gastar dinheiro”.  

 

ATRAÇÃO VISUAL 

 

  Analisando o tema atração visual (Figura 3 D), temos as 

perguntas: eu como o que como… (...porque a atração é 

atraente (ex: embalagem); ...porque me atrai visualmente de 

forma espontânea (apresentação no supermercado, é colorido); 

...porque eu reconheço das propagandas ou já vi na TV) das 

quais tivemos 30,3% das respostas em nunca; 29,0% em 

raramente; 20,0% em às vezes; 13,8% em frequentemente; 

6,9% em sempre. Percebemos assim, que a maioria das 

respostas está concentrada em nunca e em raramente. 

No quesito atração visual, percebemos que a maioria das 

respostas correspondem a nunca e raramente tendo assim 

todas as respostas seguiram uma “linha” de nunca a mais 

votada para sempre a menos votada não tendo nenhuma 

pergunta na qual as respostas frequentemente ou sempre 

foram as mais votadas. Assim nunca corresponde a 30,3% (n = 

132) e raramente corresponde a 29,0%(n = 126) juntando as 
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duas possuímos cerca de 59,3% mais da metade, portanto, a 

atração visual não pode ser considerada como uma influência 

alimenta para os jovens do ifma. 

 

Figura 3: Gráficos representativos das respostas à pergunta 

“eu como o que como...” para os ítens: A. Questões Naturais, 

B. Socialização, C. Preço, D. Atração Visual. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

CONTROLE DE PESO 

 

Analisando o tema controle de peso (Figura 4 A), temos 

as perguntas: eu como o que como… (...porque tem poucas 

calorias; ...porque eu controlo meu peso; ...porque tem pouca 

gordura) das quais tivemos 34,7% das respostas em nunca; 

33,8% em raramente; 18,9% em às vezes; 8,5% em 
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frequentemente; 4,1% em sempre. Percebemos assim, que a 

maioria das respostas está concentrada em nunca e em 

raramente. 

Esse quesito pode variar de acordo com a escolaridade, 

sexo, idade, status econômico, ter filhos ou não ter, de acordo 

com Steptoe et al (1995) citado por Moraes (2017) encontraram 

efeitos significativos nas escolhas das mulheres são baseadas 

principalmente em saúde e controle de peso mas como nosso 

estudo não dividiu as respostas em género, iremos analisar 

como um todo. 

Observando o gráfico podemos identificar que a maioria 

das respostas estão entre, nunca e raramente assim podemos 

observar que a maioria dos discentes não escolhem um 

alimento pelo controle de peso, esse tema se mostrou como um 

tema que não possui uma grande influência alimentar. 

 

CONTROLE DE EMOÇÕES 

 

Analisando o tema controle de emoções (Figura 4 B), 

temos as perguntas: eu como o que como… (...porque tem 

poucas calorias; ...porque eu controlo meu peso; ...porque tem 

pouca gordura) das quais tivemos 38,2% das respostas em 

nunca; 23,0% em raramente; 19,3% em às vezes; 11,7% em 

frequentemente; 7,8% em sempre. Percebemos assim, que a 

maioria das respostas está concentrada em nunca e em 

raramente. 

No quesito controle de emoções as respostas que 

predominaram foram nunca e raramente, tendo nunca com a 

taxa de 39% dos discentes e raramente com 23,5%. De acordo 

com Moraes (2017), as mulheres possuem as maiores médias 
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para esse quesito, mas mesmo as mulheres sendo a maioria, 

nesta pesquisa, os daos mostra que dão menos importância 

para esse item que para os outros. Este resultado também está 

de acordo com os de (RENNER et al.,2012). 

 

NORMAS SOCIAIS 

 

Analisando o tema normas sociais (Figura 4 C), temos as 

perguntas: eu como o que como… (...porque seria indelicado 

nao comer; ...para evitar decepcionar alguém que está tentando 

me agradar; ...porque tenho que comer) das quais tivemos 

29,0% das respostas em raramente; 22,8% em nunca; 21,4% 

em às vezes; 13,8% em frequentemente; 13,1% em sempre. 

Percebemos assim, que a maioria das respostas está 

concentrada em raramente e nunca. 

De acordo com os estudos aplicados por Moraes (2017) 

a classificação socioeconômica pode vim a afeta esse quesito, 

pois aqueles com maior classificação socioeconômica 

pontuarem mais para as dimensões quando se diz respeito a 

normas sociais e imagem social. Analisando o gráfico temos 

mais respostas no sentido do nunca nas primeiras duas 

perguntas, na última pergunta foi a única que teve o maior 

índice de sempre, assim,podemos supor que, grande parte dos 

discentes possuem a classificação socioeconômica menor pois 

a grande maioria respondeu que as normas sociais não 

possuem uma grande influência na sua alimentação. 
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IMAGEM SOCIAL  

 

Analisando o tema imagem social (Figura 4 D), temos as 

perguntas: Eu como o que como… (...Porque está na moda; 

...Porque me faz passar uma boa imagem para os outros; 

...Porque os outros gostam disso) das quais tivemos 59,8% das 

respostas em Nunca; 23,4% em Raramente; 10,1% em Às 

vezes; 3,9% em Frequentemente; 2,8% em Sempre. 

Percebemos assim, que a maioria das respostas está 

concentrada em Nunca e em Raramente. 

No quesito imagem social como também em Normas 

sociais as respostas predominantes são: Nunca  e Raramente, 

logo, podemos afirmar que a imagem social não é uma 

influência para os discentes do IFMA. Esse quesito foi menos 

frequente com as respostas predominantes em nunca na minha 

pesquisa e na pesquisa que foi efetuada por Moraes (2017) 

realizada em São Paulo. 

 

Figura 4: Gráficos representativos das respostas à pergunta 

“eu como o que como...” para os ítens: A. Controle de Peso, B. 

Controle de Emoções, C. Normas Sociais, D. Imagem Social. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2019 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se perceber que para os itens referentes às 

preferências, hábito, necessidade e fome e preço, aparece com 

uma maior frequência que vai de sempre, frequentemente e às 

vezes. A preferência alimentar é uma forte influência para a 

alimentação dos jovens, ou seja, comem porque gostam, 

porque é gostoso e porque tem vontade de comer. O hábito de 

comer certos alimentos também parece com uma frequência na 

escolha do que se come, mostrando que a rotina familiar ou 

hábitos familiares podem ser um forte influenciador nesta 

escolha. 

A necessidade e fome não estão entre os mais 

frequentes, mas ainda sim, se mostram importantes na escolha, 

estando acima de outras escolhas como saúde, prazer, 

convivência e relações sociais. O preço também pode ser um 
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forte influenciador na escolha do alimento, entre escolher algo 

saudável e caro e não saudável, os jovens escolhem pelo 

preço. 

Os ítens saúde, convivência, prazer, alimentação 

tradicional e questões naturais aparecem com uma maior 

frequência como às vezes e raramente, não sendo apresentado 

como maior motivador para suas escolhas. 

Os itens socialização, atração visual, controle de peso, 

controle de emoções, normas sociais e social apresentaram-se 

como motivações menores nas escolhas do discentes tendo 

uma maior frequência no nunca ou raramente.  

A escolha alimentar perpassa por muitas questões que 

são difíceis de serem mensuradas, tais como cultura e poder 

aquisitivo. No caso deste trabalho, as análises não levam em 

conta outros perfis, a exemplo, perfil socioeconomico, apenas 

as respostas ao questionário, podendo apresentar variações 

em um estudo mais amplo e com mais dimensões pesquisadas.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL, 1996. Presidência da República. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em 03 
mar. 2019. 
BRASIL, 2008. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia alimentar 
para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília: 

Ministério da Saúde. 1.ª ed., 210 pág. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_20
08.pdf. Acesso em 03 mar. 2017. 
BUSATO, M. A.; PEDROLO, C.; GALLINA, L. S. ;ROSA L. da. Ambiente e 
alimentação saudável: percepções e práticas de estudantes universitários. Semina: 
Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 36, n. 2, p. 75-84, jul./dez. 2015. 

Disponível em: 



COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES DO INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO: OS PORQUÊS DE COMER O QUE COMEM. 

 

543 
 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/21447/17955. 
Acesso em: 04 nov. 2019. 
DEFANTE, L. R., NASCIMENTO, L. D. O., LIMA-FILHO D. O. Comportamento de 
consumo de alimentos de famílias de baixa renda de pequenas cidades brasileiras: 
o caso de Mato Grosso do Sul. Interações, Campo Grande, v. 16, n. 2, p. 265-276, 

jul./dez. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/inter/v16n2/1518-7012-inter-
16-02-0265.pdf. Acesso em: 04 nov. 2019. 
EISENSTEIN, E.; COELHO, S. C., 2004. Nutrindo a saúde dos adolescentes: 
considerações práticas. Adolescência & Saúde. n. 1, v. 1, p. 18-26. Disponível em: 

http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=225. Acesso em 25 fev 
2017. 
Issa R. C., Moraes L. F., Francisco R. R. J., Santos L. C., Anjos A. F. V, Pereira S. 
C. L. Alimentação escolar: planejamento, produção, distribuição e adequação. Rev 
Panam Salud Publica. 2014; v. 35, n. 2: 96–103. 

MATTOS, A. C. E.; SANTOS DE AZEVEDO, V. A Cultura Alimentar e os Reflexos de 
um Aprisionamento da Condição Social. RELACult - Revista Latino-Americana de 
Estudos em Cultura e Sociedade, v. 5, 2019. Disponível em: 

http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1483. Acesso em: 10 nov. 
2019. 
MONTE, C. M. G., 2000. O Problema da Desnutrição Carencial Infantil. Jornal de 
Pediatria, Rio de Janeiro, n. 76, v. 3. Disponível em: 

http://www.jped.com.br/conteudo/00-76-S285/port.asp. Acesso em 10 mar. 2017. 
MORAES, J. M. M. Porque as pessoas comem o que comem? Comparação das 
motivações para comer entre dois contextos socioeconômico dípsares no 
Brasil. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São 

Paulo. Programa de Pós-Graduação em nutrição em Saúde Pública. fl. 140. São 
Paulo – SP, 2017. 
MORAES, J. M. M.; ALVARENGA, M. S. Adaptação transcultural e validade aparente 
e de conteúdo da versão reduzida da The Eating Motivation Survey (TEMS) para o 
Português do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, n. 33, vol. 10. 2017. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v33n10/1678-4464-csp-33-10-e00010317.pdf. 
Acesso em 24 jan 2018. 
OSSUCCI, R. do R. Hábitos Alimentares em Adolescentes. Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná. 2008. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2521-6.pdf. Acesso em: 
10 mar. 2017 
PEDRAZA, D. F.; QUEIROZ, D. Micronutrientes no crescimento e desenvolvimento 
infantil. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano. n 1, vol. 

21, São Paulo,  2011. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12822011000100016. Acesso em 08 mar 2017. 
RENNER, B.; SPROESSER G.; STROHBACH S.; SCHUPP, H.T. Why we eat what 
we eat. The Eating Motivation. Survey (TEMS). Appetite; vol 59: p. 117-28, 2012. 

SANTANA, M. K. L.; OLIVEIRA, C. M; CLEMENTE, H. A. Influência da Publicidade 
de Alimentos Direcionada ao Público Infantil na Formação de Hábitos Alimentares. 
REVISTA UNI-RN, Natal, v.14, n. 1/2, p. 125-136, 2015. Dispponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v33n10/1678-4464-csp-33-10-e00010317.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2521-6.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2521-6.pdf


COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES DO INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO: OS PORQUÊS DE COMER O QUE COMEM. 

 

544 
 

http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistaunirn/article/view/355. Acesso em: 28 
jan. 2019. 
SAWAYA, S. M. Desnutrição e baixo rendimento escolar: contribuições críticas. 
Estudos Avançados. n. 58, vol. 20, p. 136-146., 2006. Acesso em 03.03.2017, 

disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v20n58/13.pdf 
VIEIRA, M. V.; CIAMPO, I. R. L. Del; CIAMPO, L. A. Del. Hábitos e consumo alimentar 
entre adolescentes eutróficos e com excesso de peso. Journal of Human Growth 
and Development. n. 24, v. 2, p 157-162, 2014. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v24n2/pt_06.pdf. Acesso em 05 mar. 2017. 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradecemos ao programa PIBIC/IFMA pela concessão 

da bolsa de Iniciação Científica e ao meu colaborador Emanuel 

Victor Cordeiro Lacerda. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v20n58/13.pdf


FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS POR ADOLESCENTES 

 

545 
 

CAPÍTULO 27 
 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO 
USO DE DROGAS POR ADOLESCENTES 

 
Bruna Vitória de Oliveira FERREIRA1 

Jordana da Silva SOUZA1  

Vanessa Carla do Nascimento Gomes BRITO 1 
Rafaela Pereira de Medeiros RODRIGUES1 

Selene Cordeiro VASCONCELOS
2 

1Graduandas do curso de Enfermagem, UFPB; ² Orientadora/Professora do DESC/UFPB.  
brunavitoriaaof@gmail.com 

 

RESUMO: Na adolescência o indivíduo encontra-se vulnerável 
para o consumo de drogas. Esta vulnerabilidade possui relação 
com os conflitos internos, relacionados à puberdade, e conflitos 
externos, relacionados ao ambiente em que está inserido. Os 
danos que estas substâncias podem provocar podem ser 
irreversíveis, sobretudo nesta fase da vida marcada por intensa 
maturação fisiológica e mudanças sociais. A presente pesquisa 
tem como objetivo identificar os fatores de risco associados ao 
uso de droga por adolescentes. Trata-se de um estudo descrito, 
exploratório, transversal, de abordagem quantitativa, realizado 
em uma escola de ensino médio localizada na cidade de João 
Pessoa, Paraíba, Brasil. Para a coleta de dados foi aplicada a 
Escala de Representações Sociais do Consumo de Álcool e 
Drogas em Adolescentes e um questionário sociodemográfico. 
Os dados foram inseridos e validados no programa EpiInfo®, 
em dupla entrada independente e transportados por meio do 
programa estatístico SPSS versão 22.0, sendo analisados por 
estatística bivariada. Os fatores de risco associados ao uso de 
drogas entre adolescentes, são: idade, ano escolar, sexo, 
religião, moradia, renda familiar, uso de álcool, uso de tabaco e 
uso de outras drogas ilícitas na vida. A compreensão sobre a 
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influência que o ambiente exerce sobre o adolescente, contitui 
subsídio para traçar estratégias de planejamento do cuidado à 
saúde dessa população. 
  

Palavras-chave: Adolescência. Fatores de risco. Uso de 

drogas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conceituar drogas, ou o seu uso, é relembrar aspectos 

culturais existentes desde o inicio da civilização. Apesar dos 

avanços em pesquisas, não há consenso sobre o início desse 

consumo, mas tem sido considerado intrinsecamente 

relacionado ao avançar da construção cultural da sociedade, 

onde cada povo elegia e adotava certas drogas como próprias 

de sua cultura, sejam para remédios, alimentos, para fins 

recreativos, em busca de relaxamento, controle de alterações 

de humor, para adquirir sabedorias e contato com suas 

divindades (CARNEIRO, 2004).  

Da mesma forma, a legalidade dessas substâncias 

também diferem entre as sociedades, sendo consideradas 

lícitas aquelas comercializadas legalmente e ilícitas as quais o 

comércio é proibido por lei (ANDRADE et al., 2015) 

O abuso de drogas é considerado um grave problema de 

saúde pública, sendo um fenômeno complexo que atinge a 

saúde, família e sociedade, além de vulnerabilizar a situações 

de violência e criminalidade. O relatório mundial sobre drogas 

do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas  e  Crimes  

(UNODC) registrou que, no ano de 2017 cerca de 255 milhões 

de pessoas afirmaram consumir algum tipo de droga 

(CAVALCANTI, 2018).  
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Ademais, o uso de drogas pode ter relação direta com o 

crescente número de homicídios registrados. Uma pesquisa 

realizada no estado de Minas Gerais, mostrou presença de 

álcool, maconha e/ou cocaína-crack nos exames post morten 

de vítimas de homicídios por arma de fogo em via pública. 

Sendo a prevalência maior entre homens jovens, negros, de 

baixa escolaridade e sem companheiro(a) (DRUMOND; 

SOUZA; HANG-COSTA, 2015). 

 Observa-se ainda, um aumento do consumo, abuso e 

dependência de drogas em adolescentes, tanto de substâncias 

lícitas quanto ilícitas (CONFORTI et al., 2015). 

Os principais fatores de risco para o uso de drogas têm 

sido relacionadas a aspectos psicológicos, biológicos, culturais 

e relações interpessoais. Ademais, é necessário considerar a 

acessibilidade às drogas, questões socioeconômicas, ambiente 

familiar, baixo rendimento escolar, uso precoce e 

suscetibilidade aos efeitos destas substâncias (YURE’V; 

AKERELE, 2016; BUXTON et al., 2015).  

A adolescência é marcada como um momento de 

transição na vida do ser humano. As intensas mudanças 

biológicas, físicas, sociais e psicológicas desta etapa de 

desenvolvimento, advindas da puberdade, provocam e 

mobilizam demandas psíquicas que podem gerar conflitos 

internos, os quais associados a conflitos externos, expõe o 

adolescente a situações de vulnerabilidade quanto ao uso de 

drogas. O uso de tais substâncias nesta fase da vida pode 

acarretar efeitos deletérios no desenvolvimento cognitivo, físico 

e/ou mental (WARPECHOWSKI; DE CONTI, 2018; MOURA; 

MONTEIRO; FREITAS; 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde comprende-se por 

adolescência a fase da segunda década da vida, dos 10 aos 20 
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anos. Sendo que dentro deste período encontra-se a juventude, 

que vai dos 15 aos 24 anos (BRASIL, 2018). 

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente a 

adolescência se configura na faixa etária de 12 aos 18 anos. O 

Estatuto da Juventude afirma que os jovens são dos 15 aos 29 

anos (BRASIL, 2018).  

Nesse contexto, o cuidado à saúde do adolescente 

constitui um grande desafio para os profissionais de saúde e 

suas famílias, principalmente diante da alta prevalência de 

comportamentos de riscos adotados nessa fase do ciclo vital, 

tornando-o suscetíveis a agravos que podem comprometer sua 

saúde futura. Os principais motivos que acarretam a demanda 

de adolescente nos serviços de saúde são situações que 

poderiam ser evitadas a partir de práticas de promoção à saúde 

e prevenção de doenças (BARBOSA; CASOTTI; NERY, 2016; 

DIAS et al., 2017). 

Além disso, o consumo de drogas por adolescentes 

implica em sua dimensão individual e social, afetando seus 

relacionamentos sociais e interpessoais, enfraquecendo e 

rompendo laços coletivos e familiares, provocando uma 

progressiva marginalização (NASI, 2015).  

Nesse contexto, considerando o consumo de drogas 

como problema de saúde pública, a vulnerabilidade do 

adolescente e os prejuízos relacionados ao consumo de 

substâncias, o objetivo deste trabalho foi identificar os fatores 

de risco associados ao uso de droga por adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, 

descritivo/correlacional, analítico e transversal, realizado em 



FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS POR ADOLESCENTES 

 

549 
 

uma escola de ensino médio da rede estadual localizada na 1ª 

Gerência Regional de Educação da Paraíba, pertencente ao 

município de João Pessoa, Paraíba, Brazil. 

A amostra foi composta por 326 adolescentes, sendo 

165 alunos do 1º ano, 93 alunos do 2º ano e 68 alunos do 3º 

ano. Como critérios de inclusão considerou-se os adolescentes, 

regularmente matriculados no ensino médio da escola 

selecionada, frequentando regularmente as aulas no período de 

realização do estudo com faixa etária de 15 e 24 anos. Foram 

excluídos da amostra os que possuíam alguma dificuldade que 

impossibilitou a compreensão ou capacidade de responder a 

escala autoaplicável utilizada. 

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um 

instrumento semiestruturado com questões sociodemográficas 

além da “Escala de Representações Sociais do Consumo de 

Álcool e Drogas em Adolescentes”, que permite avaliar o modo 

como os adolescentes se relacionam com o tema consumo de 

álcool e drogas, pois promove a possibilidade de investigar o 

que os participantes pensam sobre o assunto, os seus 

conhecimentos, as suas crenças e o seu posicionamento 

perante situações concretas, independente do início desse 

consumo (CARVALHO; LEAL, 2006). 

A escala, tipo Likert, possui apenas uma alternativa 

como resposta com possibilidade de uma afirmação central. 

Assim, o formato das respostas variam entre: concordo 

completamente; concordo; nem concordo nem discordo; 

discordo; discordo totalmente. As pontuações variam entre 5 e 

1 (CARVALHO; LEAL, 2006). 

A operacionalização do estudo iniciou-se a partir da 

pactuação do cronograma de execução, explanação dos 

objetivos e resultados esperados, como também da realização 
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de oficinas com os discentes participantes a fim de oportunizar 

o conhecimento do instrumento utilizado na coleta de dados e 

esclarecer dúvidas sobre o processo da pesquisa científica. 

Os dados coletados foram inseridos e validados no 

programa EpiInfo®, em dupla entrada independente, e 

transportados por meio do programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0. Foram 

analisados por meio de análise estatística bivariada, que 

possibilita verificar a relação entre uma variável dependente e 

uma independente. 

Para a análise bivariada as notas atribuídas em cada 

domínio foram categorizadas em quartis e foram transformadas 

em variáveis dicotômicas (maior e menor risco) para possibilitar 

a análise. 

Quanto aos aspectos éticos, o presente estudo cumpriu 

os requisitos da Resolução 466/2012/MS do Conselho Nacional 

de Saúde, que normatiza as pesquisas envolvendo seres 

humanos, com aprovação para execução pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE 

(CEP/CCS/UFPE) com CAAE 59851316.6.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra composta por 326 estudantes apresentou 

características socioeconômicas com predominância do sexo 

feminino (59,8%), idades entre 16 e 17 anos (56,1%) e uma 

média de idade de 16,26 anos e desvio padrão de 1,17 anos, 

cor parda (45,1%), religião evangélica (42,0%), cursam o 1º ano 

do ensino médio (50,6%), residem com os genitores (92%) e 

possuem renda maior que 1 salário mínimo (60%) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra. 

Fator avaliado N (%)  

Idade (anos completos)   
14 – 15 anos 94 (28,8%)  
16 – 17 anos 183 (56,1%)  
≥ 18 anos 49 (15,0%)  

Máximo 21 
Mínimo 14 

Média ± Desvio padrão 16,26±1,170 
Sexo   

Feminino 195 (59,8%)  
Masculino 131 (40,2%)  

Cor   
Parda 147 (45,1%)  
Branca 111 (34,0%)  
Preta 53 (16,3%)  
Informação ignorada  15 (4,6%)  

Religião   
Evangélica 137 (42,0%)  
Católica 117 (35,9%)  
Umbandista 1 (0,3%)  
Espírita  2 (0,6%)  
Sem religião 64 (19,9%)  
Informação ignorada  4 (1,2%)  

Moradia   

Genitores 300 (92%)  

Avós ou tios 20 (6,1%)  
Amigos 4 (1,2%)  
Companheiro 2 (0,6%)  

Renda familiar (em salários 
mínimos) 

  

< 1 26 (8,0%)  

1 94 (28,8%)  

> 1 196 (60,1%)  
Ano escolar   
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1º 165 (50,6%)  
2º 93 (28,5%)  

3º 68 (20,9%)  

Informação ignorada  10 (3,1)  

Fonte: Pesquisa Direta, 2018. 
  

 Os resultados obtidos neste estudo quanto a 

caracterização socioeconômica dos participantes são 

semelhantes a outra pesquisa que também evidenciou uma 

predominância do sexo feminino, parda e religião evangélica 

(RAPOSO et al., 2017). 

  A partir dos resultados obtidos foi possível caracterizar 

o perfil do adolescente com maior risco para uso de drogas 

como sendo um adolescente do sexo masculino (26,7%), maior 

de idade (≥ 18 anos) (34,7%) que, cursa o último ano do ensino 

médio (33,8%) e mora com amigos (75,0%), sem religião 

(44,9%), renda inferior a um salário mínimo (38,5%) e que usou 

álcool (40,9%), tabaco (70,8%) e outras drogas ilícitas (69,6%) 

ao longo da vida (Tabela 2).  

Inversamente, o perfil traçado do adolescente com 

menor risco para uso de drogas foi evidenciado como 

adolescente do sexo feminino (76,4%), com religião (80,5%), 

com idade entre 14 e 15 anos (80,9%), cursa o primeiro ano do 

ensino médio (78,8%), reside com os genitores (75,7%), possui 

renda superior a um salário mínimo (79,1%) e nunca usou álcool 

(89,5%), tabaco (78,8%) e outras drogas ilícitas ao longo da 

vida (78,5%) (Tabela 2).   
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Tabela 2 – Análise bivariada.  

  Maior risco Menor risco  
 N (%)  N (%)  p-valor 

Idade (anos 
completos) 

     

14 – 15 anos 18 (19,1%)  76 (80,9%)  
0,123¹ 16 – 17 anos 46 (25,1%)  137 (74,9%)  

≥ 18 anos 17 (34,7%)  32 (65,3%)  
Ano escolar      

1º 35 (21,2%)  130 (78,8%)  
0,129¹ 2º 23 (24,7%)  70 (75,3%)  

3º 23 (33,8%)  45 (66,2%)  
Sexo      

Feminino 46 (23,6%)  149 (76,4%)  
0,522¹ 

Masculino 35 (26,7%)  96 (73,3%)  
Cor      

Parda 115 (78,2%)  115 (78,2%)  
0,469¹ Branca 27 (24,3%)  84 (75,7%)  

Preta 37 (69,8%)  37 (69,8%)  
Religião      

Sim 50 (19,5%)  207 (80,5%)  
<0,001¹ 

Não 31 (44,9%)  38 (55,1%)  
Moradia      

Genitores 73 (24,3%)  227 (75,7%)  

0,095² 
Avós / Tios 4 (20,0%)  16 (80,0%)  
Amigos 3 (75,0%)  1 (25,5%)  
Companheiro 1 (50,0%)  1 (50,0%)  

Renda familiar 
(em salários 
mínimos) 

     

< 1 10 (38,5%)  16 (61,5%)  
0,114¹ 1 25 (26,6%)  69 (73,4%)  

> 1 41 (20,9%)  155 (79,1%)  
Uso de Álcool 
na vida*** 
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Sim 63 (40,9%)  91 (59,1%)   
Não 18 (10,5%)  153 (89,5%)  <0,001¹ 

Uso de Tabaco 
na vida 

     

Sim 17 (70,8%)  7 (29,2%)   
Não 64 (21,2%)  238 (78,8%)  <0,001¹ 

Uso de drogas 
ilícitas na 
vida**** 

     

Sim 16 (69,6%)  7 (30,4%)  <0,001¹ 
Não 64 (21,5%)  234 (78,5%)   

¹p-valor do teste qui-quadrado para comparação de proporção. *** 1 
estudante não preencheu a variável uso de álcool **** 4 estudantes não 
preencheram a variável uso de drogas ilícitas. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2018. 

 

A análise bivariada mostrou que possuir religião é 

associado a um menor risco para o consumo de drogas (p-

valor<0,001). A variável religião mostrou-se como um fator 

protetor para o consumo de drogas, adolescentes que não 

possuem religião (44,9%) estão no grupo de maior risco para 

fazer uso de substâncias psicoativas.  

A religião exerce forte papel no que tange o uso de 

drogas, as relações sociais e as amizades construídas pelos 

adolescentes no ambiente religioso  protegem quanto ao 

consumo dessas substâncias. A integração do indivíduo com 

locais religiosos é sinônimo de baixo risco para condutas tidas 

como inapropriadas na sociedade (DEMENCH et al., 2019; 

RAPOSO et al., 2017).  

 Adolescentes que possuem uma religião e participam de 

momentos de adoração nela, possuem uma menor chance de 

exercer comportamentos de risco (FELIPE; CARVALHO; 

ANDRADE, 2015). Na tentativa de integrar-se ao grupo, o 
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indivíduo acaba por reproduzir o comportamento dos demais 

integrantes dele (BANDURA, 1977). Diante deste preceito, se o 

adolescente faz parte de grupos religiosos, a tendência é que 

ele siga o comportamento dos demais integrantes. 

Acerca da faixa etária, a maioridade (≥ 18 anos) (34,7%). 

Entre os adolescentes e adultos jovens, a droga é, geralmente, 

utilizada com a finalidade de desinibição para facilitar a 

aproximação com outras pessoas, assim como aumentar a 

libido e o prazer. Com a intenção de demonstrar a virilidade, os 

homens tornam-se mais suscetíveis ao abuso de drogas 

(DIEHL; PILLON; JÓRDAN, 2014; GUIMARÃES, 2014).  

Adolescentes no 3º ano do Ensino Médio (33,8%) 

encontram-se no grupo de risco para o uso das substâncias 

psicoativas. 

As transformações biológicas e psíquicas na 

adolescência tem sido relacionadas a ocorrência de transtornos 

depressivos. Nesta fase o adolescente, naturalmente, encontra-

se em vulnerabilidade devido os conflitos internos por eles 

vivenciados, estes conflitos por sua vez estão ligados a 

puberdade sendo inevitáveis CAMPOS; PRETTE; PRETTE, 

2014). 

Os transtornos de ordem mental podem ser agravados 

com a proximidade da conclusão do Ensino Médio, escolha da 

profissão e provas para ingresso no ensino superior. Tais 

decisões neste momento vulnerável da vida podem tendenciar 

o adolescente a fazer uso de drogas, como uma forma de 

“escapar” dessa situação (CAMPOS; PRETTE; PRETTE, 2014; 

GROLLI; WAGNER; DALBOSCO, 2017).  

A escola representa, para muitos estudantes, um local 

de apoio e construção de relações afetivas significativas, além 

de ser considerada um espaço de desenvolvimento e ascensão 
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futura. O fim do ensino médio implica no rompimento dos laços 

construídos, gerando estresse e vulnerabilidade, com prejuízos 

na saúde mental do adolescente (LEITE et al., 2016).  

O início da fase adulta é marcado pelo abandono da 

escola e amizades, caracterizada pela necessidade de assumir 

responsabilidades e tomadas de decisões, que pode explicar o 

maior risco do consumo de drogas entre os alunos do último 

ano do ensino médio (LEITE, et al., 2016). 

 O sexo masculino mostrou-se como um fator de risco 

neste estudo (26,7%), este resultado pode estar relacionado a 

maior aceitabilidade e até uma permissividade social para o 

consumo de álcool e outras drogas entre os homens, apesar de 

ser um comportamento comum para ambos os sexos. No 

entanto, o consumo destas substâncias pelo sexo masculino 

parece ser influenciado pelos padrões comportamentais 

baseados na hegemonia da masculinidade (ARORA et al., 

2016; MCBRIDE et al., 2014; GUIMARÃES, 2014).  

  Adolescentes que residem com os genitores (75,7%) 

estão no grupo de menor risco para o uso das substâncias 

psicoativas. 

  A família tem sido considerada como um fator de 

proteção diante da conduta protetora, de supervisão e de 

suporte às necessidades do adolescente, promovendo seu 

acolhimento e colaborando para seu desenvolvimento e sua 

capacidade para resolver situações conflituosas (GROLLI; 

WAGNER; DALBOSCO, 2017).  

Nesse sentido, a ausência do suporte parental expõe o 

adolescente a situações de vulnerabilidade, o qua tende a 

buscar proteção em amigos, que são seus pares ou grupo de 

apoio social, desta forma, esse adolescente tenderá a repetir a 

dinâmica comportamental desse grupo inclusive se houver 
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consumo de drogas entre eles (GROLLI; WAGNER; 

DALBOSCO, 2017).  

Inversamente, adolescentes que residem com amigos 

(75,0%) pertencem ao grupo de maior risco para o uso das 

substâncias psicoativas.  

A reprodução dos comportamentos em comum aos 

grupos ou pares perpassa pela  valorização social, 

popularidade e o sentimento de pertencer a um grupo 

(BANDURA, 1977). Salienta-se que a valorização social é ainda 

mais significante e necessária na adolescência. 

A dificuldade em expressar suas opiniões em grupo pode 

levar o adolescente a adotar comportamentos comuns ao grupo 

no intuito de buscar a aprovação dos amigos. Geralmente o 

comportamento é ditado pelo líder do grupo (CARDOSO, 

MALBERGIER, 2014). Da mesma forma, ocorre quando o 

adolescente divide o domicílio com pares que consomem 

drogas. 

A variável renda familiar se mostrou de importância neste 

estudo. Adolescentes com renda menor que um salário mínimo 

(38,5%) estão no grupo de maior risco para o uso da 

substâncias psicoativas, enquanto que adolescentes com renda 

superior a um salário mínimo (79,1%) pertencem ao grupo de 

menor risco para o uso das drogas. 

Nesse contexto, o ambiente influencia o adolescentes 

em suas escolhas e comportamentos. Adolescentes de baixa 

renda possuem suscetibilidade para se envolverem com 

drogas, seja pelo uso ou pelo comércio. Estes jovens são 

induzidos, geralmente, pela facilidade de acesso e por 

considerarem o comércio ilegal destas substâncias como uma 

forma fácil de quisição de dinheiro, onde a pobreza figura como 
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fonte de fomento para o tráfico de drogas (SILVA; FILHO; 

SILVA, 2017). 

Este estudo mostra que há uma tendência do 

adolescente que já fez uso de drogas lícitas ou ilícitas ao longo 

da vida em fazê-lo novamente, sendo uma característica do 

adolescente com maior risco em consumir drogas. 

Estes resultados aqui evidenciados possibilitam 

compreender como os fatores agem sob o adolescente 

induzinduos ao consumo das substâncias psicoativas.  

Há fatores associados a um maior risco para o uso de 

drogas que são imodificáveis, como idade e sexo. No entanto 

os demais fatores relacionados ao maior risco, como ano 

escolar, religião, moradia, renda familiar, uso de álcool, tabaco 

e outras drogas ilícitas ao longo da vida, estão associados ao 

ambiente onde o adolescente está inserido e, portanto, são 

modificáveis.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitiram 

identificar fatores de risco associados ao consumo de drogas 

por adolescentes, sendo eles: idade, ano escolar, sexo, religião, 

moradia, renda familiar, uso de álcool, tabaco e outras drogas 

ilícitas na vida. Assim como, tornou possível traçar o perfil do 

adolescente com maior risco para consumo de drogas, qual 

seja, sexo masculino, de maioridade, que cursa o último ano do 

ensino médio e mora com amigos, não tem religião, possui 

renda inferior a um salário mínimo e já fez uso de álcool, tabaco 

e outras drogas ilícitas ao longo da vida. 

Torna-se claro a potente associação entre os conflitos 

internos dos adolescentes (relacionados as mudanças da 
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adolescência) com os conflitos externos (relacionados ao 

ambiente onde o adolescente está inserido). Estes conflitos, 

quando juntos, expõem o adolescente a situações de 

vulnerabilidade, onde o uso das drogas torna-se uma fácil 

escolha. O ambiente, sobretudo a influência dos pares, 

mostrou-se como o gatilho para o uso das substâncias 

psicoativas.  

 É preciso compreender o adolescente como um ser em 

constante transformação e de fácil influência. Conhecer sua 

realidade, os fatores de risco e de proteção, podem norter o 

planejamento de ações específicas de cuidado à saúde do 

adolescente. Ademais, os planos de ação devem incluir o 

adolescente, seus pares e familiares com a finalidade de 

transformar um conhecimento coletivo frente a prevenção do 

consumo de drogas, assim, corrobora para o fortalecimento de 

fatores de proteção contra esta prática. 

 O uso de drogas provoca graves consequências aos 

usuários em qualquer idade da vida, porém na adolescência tais 

consequências podem ser fatais, provocando 

comprometimentos fisiológicos e físicos, além de prejuízos 

sociais como a inserção na criminalidade, perda de laços 

familiares e evasão escolar. 

 Este estudo ratifica a importância e a necessidade da 

consolidação de políticas públicas voltadas aos adolescentes a 

fim de reduzir o número de adolescentes com risco de consumo 

de drogas e, consequentemente, as morbidades que ameaçam 

estes jovens, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: a adolescência repercute em múltiplas mudanças 
além de físicas, adolescer significa estar em processo de 
crescimento e desenvolvimento. As transformações sofridas 
pelos adolescentes em alguns momentos causam estresse que 
é normal a todo indivíduo, porém, quando não solucionado pode 
transmutar-se para uma ansiedade.  A enfermagem está 
presente em todas as fases da vida de uma pessoa, 
responsabilizando-se por seus cuidados de saúde. Diante 
disso, o presente estudo tem por objetivo identificar as 
intervenções de enfermagem no manejo da ansiedade em 
adolescentes. Foram consultados as bases de dados PubMed, 
Crochane, Scopus e CINAHL. Resgataram-se 532 artigos, dos 
quais sete compuseram a amostra dessa revisão. As 
intervenções utilizadas no manejo da ansiedade em 
adolescentes foram a terapia holística e a terapia cognitivo 
comportamental, que exigem formação especializada. Essa 
revisão mostra um importante cenário do cuidado da 
enfermagem em saúde mental, atuar junto a adolescentes exige 
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competências e habilidades específicas. Espera-se que a partir 
desse estudo novas pesquisas possam ser realizadas para 
contribuir com o manejo da ansiedade em adolescentes e que 
a enfermagem lide com o processo de adolescer de maneira 
eficaz, promovendo crescimento e desenvolvimento para que 
os adolescentes enfrentem suas mudanças de forma saudável 
por meio de uma atenção holística e humanizada, com ações 
de promoção e prevenção que promovam impacto positivo na 
qualidade de vida dos adolescentes. 
Palavras-chave: Adolescentes; Ansiedade; Enfermagem; 
Saúde Mental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A saúde do adolescente representa um desafio para os 

profissionais de saúde, diante da dificuldade da assistência e 

promoção da saúde, devido a inexistência de políticas públicas 

direcionadas para os problemas específicos dessa fase. De 

acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069, 

de 13 de julho de 1990), são consideradas crianças todas as pessoas que 

tenham até doze anos incompletos. A partir desta idade até completarem 18 

anos de idade, serão as pessoas consideradas adolescentes. (BRASIL, 

1990). 

A adolescência é marcada por um período de transição, 

de desenvolvimento de responsabilidades, de construção de 

personalidade e caráter, bem como um momento de mudanças 

variadas, sejam elas físicas, fisiológicas, psíquicas e sociais. 

Basicamente, encontra-se nessa fase a metamorfose da vida 

de criança para a construção da vida de um jovem adulto. 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde 

(2018) a adolescência é um período crucial para o 

desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e 
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emocionais importantes para o bem-estar mental. Estes 

incluem: a adoção de padrões de sono saudáveis; exercícios 

regulares; desenvolvimento de enfrentamento, resolução de 

problemas e habilidades interpessoais; e aprender a administrar 

emoções. Ambientes de apoio na família, na escola e na 

comunidade em geral também são importantes. 

Múltiplos fatores determinam a saúde mental de um 

adolescente. Quanto mais expostos aos fatores de risco, maior 

o potencial impacto na saúde mental de adolescentes. Entre os 

fatores que contribuem para o estresse durante esse momento 

da vida, estão o desejo de uma maior autonomia, pressão para 

se conformar com pares, exploração da identidade sexual e 

maior acesso e uso de tecnologias (OPAS, 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde (2015) o estresse é uma 

reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos 

situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca 

em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e 

emocionais A reação ao estresse é uma atitude biológica 

necessária para a adaptação às situações novas, e acontece 

quando o indivíduo tem dificuldade de lidar com as situações, 

problemas do cotidiano e metas. Cada pessoa lida com o 

estresse a sua maneira, alguns conseguem solucionar seus 

problemas de modo eficaz superando o estresse, outros se 

predem aos problemas e desenvolvem situações negativas 

para si mesmo, como a ansiedade, que aparece como uma 

resposta ao estresse experenciado.   

A ansiedade é um sentimento vago de receio ou 

apreensão, ou seja, uma resposta a estímulos externos ou 

internos, que pode envolver sintomas comportamentais, 

emocionais, cognitivos e físicos. Na vida, a ansiedade é 
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inevitável e pode ter muitas funções positivas, como motivar o 

indivíduo a agir para resolver problemas ou solucionar crises. 

(Videbeck, 2012).   

Sabe-se que todas as pessoas passam por momentos 

estressantes na vida, não seria diferente aqueles que estão 

passando pela puberdade. Diante de todas as mudanças 

sofridas por esse grupo, é compreensível que alguns não 

consigam lidar de forma eficaz com as suas mudanças, 

apresentando quadro de ansiedade com prejuízos em sua 

funcionalidade social, necessitando de atenção e de 

intervenções profissionais. 

Alguns adolescentes estão em maior risco de problemas 

de saúde mental devido às suas condições de vida, estigma, 

descriminação ou exclusão, além de falta de acesso a serviços 

e apoio de qualidade. Estes incluem adolescentes que vivem 

em ambientes frágeis e com crises humanitárias; adolescentes 

com doenças crônicas, transtorno do espectro autista, 

incapacidade intelectual ou outra condição neurológica; 

adolescentes grávidas, pais adolescentes ou aqueles em 

casamentos precoces e/ou forçados; órfãos; e adolescentes 

que fazem parte de minorias étnicas ou sexuais ou outros 

grupos discriminados (OPAS, 2018).  

 Ademais, somado a heterogeneidade da população, 

destaca-se sobretudo, a diversidade do Brasil marcado por 

grandes diferenças culturais, sociais e principalmente 

econômicas. Portanto, a enfermagem, como ciência do cuidado 

e como uma profissão que está inserida em diversos domínios, 

torna-se fundamental na atuação e formulação de estratégias 

que conversem com esse público alvo, sendo o objetivo deste 
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estudo identificar as intervenções de enfermagem no manejo da 

ansiedade em adolescentes.  

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, no 

intuito de sumarizar os resultados de estudos publicados sobre 

a temática, contribuindo para o acesso ao conhecimento 

científico e tomada de decisões dos profissionais baseada em 

evidências. O relatório de revisão foi escrito de acordo com 

PRISMA (LIBERATI et al., 2009).  

As bases pesquisadas foram: CINAHL, PubMed, Scopus 

e Cochrane, usando os descritores indexados no Mesh Terms 

e seus cruzamentos “adolescent”, “anxiety”, “mental health”, 

“nursing” com o uso do operador booleano AND. Os critérios de 

inclusão foram: artigos científicos de dados primários, que 

abordassem os fatores associados à ansiedade em 

adolescentes os quais respondessem à pergunta norteadora. 

Os critérios de exclusão: teses, dissertações, trabalhos 

científicos apresentados em congressos, artigos duplicados e 

revisões sistemáticas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Diante da busca nas bases de dados, foram encontrados 

532 artigos dos quais foram previamente selecionados 36 

artigos e finalizada a seleção com 7 artigos que respondiam aos 

critérios de inclusão estabelecidos. A análise dos estudos 
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mostrou novas intervenções que podem ser utilizadas no 

manejo da ansiedade em adolescentes, como: terapia cognitivo 

comportamental (TCC), terapia holística e também a 

musicoterapia. Os estudos foram realizados em diversos 

países, e além de trazerem a abordagem sobre a ansiedade em 

adolescentes abordavam sobre outras patologias que 

agravavam a ansiedade. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS QUE COMPUSERAM A 

AMOSTRA 
 

Autor/ 

Ano/ 

País/Jornal 

Desenho do 

estudo 
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Dados 
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Family 
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participantes  
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MS, 2015, 

Texas 
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 De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde 

(2018) as condições de saúde mental são responsáveis por 

16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com 

idade entre 10 e 19 anos, reforçam ainda que metade de todas 

estas condições começam aos 14 anos de idade, mas, a 

maioria dos casos não é detectada nem tratada. Com isso, as 

consequências de não abordar as condições de saúde mental 

dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a 

saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. 

 No mundo de excelência de hoje, quase todos 

experimentam vários graus de estresse em suas vidas diárias. 

Mesmo as crianças estão enfrentando um maior estresse por 

conta das expectativas crescentes, tanto na escola quanto em 

casa, de desempenho além de sua capacidade natural 

(RENTALA et al., 2019). Os problemas de ansiedade e 

depressão em adolescentes levam a muitas consequências 

negativas, como comprometimento funcional e aumento das 

dificuldades com o desempenho educacional e acadêmico, 

relacionamento com os pares e com a família e funções sociais 

(BERNAL-MORALES; RODRIGUEZ-LANDA; PULIDO-

CRIOLLO, 2015). 

 Segundo Rentala et al. (2019) estudos realizados na Índia 

com adolescentes, revelaram que os sujeitos envolvidos no 

grupo experimental de terapia holística mostraram uma 

diminuição acentuada no estresse educacional, depressão, 

ansiedade e estresse nos três meses de acompanhamento 

durante a terapia, em comparação ao grupo controle que não 

recebeu nenhuma intervenção. Os resultados do 

acompanhamento indicaram que o efeito ainda continuou e 

persistiu mesmo após três meses do término da terapia, 
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justificando a integração de um programa holístico de 

gerenciamento de estresse.  

 Essa redução sugere que praticar várias atividades de 

promoção da saúde pode resultar em emoções negativas 

diminuídas. As intervenções holísticas não apenas ajudam a 

lidar com as dificuldades atuais, mas também visam cuidar das 

habilidades de auto equilíbrio dos indivíduos (RENTALA et al., 

2015). 

 A Terapia Holística aplicada nos adolescentes da Índia, 

pode ser aplicada no Brasil por profissionais de enfermagem 

utilizando como ferramenta as Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS), ofertada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). De acordo com o Ministério da Saúde, 

em 2016, foram registradas oferta em PICS em 2.203.661 

atendimentos individuais e 224.258 atividades coletivas, 

envolvendo mais de cinco milhões de pessoas.  

 Pesquisas realizadas no sul catarinense revelam que em 

relação à contribuição proporcionada pela aplicação das 

terapias alternativas, elencaram-se as seguintes subcategorias: 

melhora da ansiedade, estresse, humor; melhora da dor; 

melhora da insônia (NUNES et al., 2018). 

 De acordo com Malak e Khalifeh (2017) em sua pesquisa 

sobre ansiedade e depressão em estudantes na Jordânia 

revelaram que, a maioria dos adolescentes de 16 a 17 anos 

apresentaram ansiedade em torno de 48,6% e que a 

prevalência aumentava de acordo com alguns fatores, como, 

sexo feminino, mal desempenho escolar e baixa renda familiar. 

 Os resultados das pesquisas mostram que ansiedade e 

também depressão são sérios problemas de saúde mental 

entre os adolescentes, e que devem ser abordados 
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imediatamente. Os autores trazem que os serviços de saúde 

devem incluir educar os alunos sobre os sinais e sintomas das 

de doenças mentais, habilidades e mecanismos eficazes de 

enfrentamento que possam ajudá-los alunos a superar os 

muitos desafios que enfrentam durante a adolescência.  

  Para Young Cc; Dietrich Ms, (2015) à medida que 

enfermeiros e outros profissionais de saúde buscam 

desenvolver programas eficazes de prevenção para descobrir e 

implementar componentes de intervenção baseados em 

evidências que atenuem os fatores de risco em vários 

distúrbios, faz-se necessário educar os alunos e as pessoas da 

comunidade como um todo para aumentar sua consciência e 

compreensão sobre as doenças mentais e os programas de 

saúde mental. Além disso, o desenvolvimento de centros de 

aconselhamento para atender às necessidades dos alunos é de 

vital importância (MALAK; KHALIFEH, 2017). 

 Evidencia-se a necessidade dar ênfase a um dos papéis 

fundamentais do enfermeiro, que é a educação em saúde. 

Dessa forma, podemos observar que as intervenções 

elencadas dialogam de maneira eficaz com o trabalho da 

enfermagem, em que é legitimo em introduzir ações de 

promoção a saúde mental dos adolescentes por meio da 

educação em saúde e também com estratégias novas e 

positivas de enfrentamento como a terapia holística. 

 Um estudo realizado nos EUA mostrou a melhora de 

crianças e adolescentes diagnosticados com doença 

inflamatória intestinal e ansiedade concomitante que foram 

submetidos a terapia cognitivo comportamental (TCC). A 

pesquisa segundo Reigada et al. (2013), mostrou satisfação 

dos pais e das crianças, em que os sintomas de ansiedade 
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foram reduzidos em 11,7 pontos na escala SCARED (Screen 

for Child Anxiety‐Related Emotional Disorders). Além disso, os 

participantes relataram melhora na imagem corporal, mais 

confiança em sair de casa e menos preocupações com os 

efeitos colaterais dos medicamentos usados.   

 Esses achados são relevantes para os enfermeiros nas 

práticas clínicas e cuidados primários e gastroenterologia 

pediátrica, pois são utilizados de maneira exclusiva para 

Espera-se que a partir desse estudo novas pesquisas possam 

ser realizadas para contribuir com o manejo da ansiedade em 

adolescentes e que a enfermagem lide com o processo de 

adolescer de maneira eficaz, promovendo crescimento e 

desenvolvimento para que os adolescentes enfrentem suas 

mudanças de forma saudável por meio de uma atenção 

holística e humanizada, com ações de promoção e prevenção 

que promovam impacto positivo na qualidade de vida dos 

adolescentes. Identificar sintomas psiquiátricos e conectar as 

famílias aos recursos de saúde mental, se necessário. Os 

enfermeiros já monitoram rotineiramente os níveis de dor dos 

pacientes, a fim de intervir conforme considerado apropriado 

pelo relatório do paciente. A incorporação de uma ferramenta 

validada de avaliação de ansiedade de autorrelato no padrão 

de atendimento alertaria os enfermeiros sobre os níveis de 

ansiedade dos indivíduos para determinar melhor se uma 

intervenção é necessária (REIGADA et al., 2013).  

 Com o avanço de pesquisas sobre a problemática aquí 

apresentada, a enfermagem têm potencializado as 

intervenções apresentadas pela Classificação Internacional 

para a Classificação internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE), com destaque para ajudar o paciente a 



INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO MANEJO DA ANSIEDADE EM 

ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

575 
 

identificar as situações precipitantes de ansiedade, encorajar o 

adolescente a expressar suas inquietações, ensinar técnicas de 

relaxamento, estimular o adolescente a realizar atividades que 

promovem sentimentos de conforto, proporcionar o bem-estar, 

entre outros. (NÓBREGA, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

A relação de ajuda constitui uma das intervenções de 

enfermagem mais significativas no que se refere ao seu impacto 

no projeto terapêutico do adolescente. Ferramentas como a 

escuta, a compreensão, o acolhimento, o altruísmo, e a 

solidariedade, inerentes à relação de ajuda, sobressaem, de 

forma particular nos cuidados ofertados. 

Com a identificação de novas intervenções para o manejo 

da ansiedade em adolescentes, como a terapia holística e a 

terapia cognitiva comportamental (TCC) espera-se, que a partir 

desse estudo novas pesquisas possam ser realizadas para 

contribuir com a melhora do quadro de ansiedade entre os 

adolescentes com a enfermagem sendo protagonista do 

cuidado de modo a lidar com o processo de adolescer 

eficazmente. 

 Neste contexto, nunca foi tão emergente a necessidade de 

se valorizar o cuidado da enfermagem aliado a uma prática 

interprofissional no desenvolvimento de estratégias que 

possibilite uma atenção holística e humanizada junto aos 

adolescentes, família e comunidade. 

  



INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO MANEJO DA ANSIEDADE EM 

ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

576 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bernal‐Morales, B., Rodríguez‐Landa, J., & Pulido‐Criollo, F. (2015). Impact 

of anxiety and depression symptoms on scholar performance in high 
school and university students: A fresh look at anxiety disorders. 
INTECH. Chapter 11. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva.Secretaria de Atenção à   
Saúde. Glossário temático:práticas integrativas e complementares em 
saúde /Ministério da Saúde,Secretaria Executiva, Secretaria de Atenção à  
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 
BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da  
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da  
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. Acesso em:  
16 dez. 2018. 
ESTRESSE. Biblioteca Virtual em Saúde, Ministério da Saúde, 2015. 
Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/ HYPERLINK 
"http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse"2068 
HYPERLINK "http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse"-
estresse > Acesso em: 26 de jun. de 2019. 
Folha Informativa Saúde Mental dos Adolescentes. Organização Pan-
Americana de Saúde, 2018. Disponível  

em<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&
view=article&id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-
adolescentes&Itemid=839 >. Acesso em: 26 de jun. de 2019. 

Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, et al. (2009) The 
PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of 
Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and 
Elaboration. PLOS Medicine. 
NÓBREGA, Maria M L. Nomenclatura de diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem: para pacientes hospitalizados em unidades 
clinicas, utilizando a CIPE. 1ºed. João Pessoa: Ideia, 2018. 
NUNES, Juliana,  RAMOS, Lidiane, MEDEIROS, Isabel et al. A aplicação de 
terapias alternativas no controle da ansiedade em profissionais atuantes em 
um grupo pela unidade infanto-juvenil de onco-hematologia. Revista Inova 
Saúde, Criciúma, vol. 7, n. 1, jul. 2018. 

MALAKEH MZ, KHALIFEH AH. Anxiety and depression among school 
students in Jordan: Prevalence, risk factors, and predictors. Perspectives in 
Psychiatric Care, Jordan, vol. 54, jun. 2017. 

http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse
http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse
http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse
http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2068-estresse
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-adolescentes&Itemid=839
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-adolescentes&Itemid=839
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-adolescentes&Itemid=839
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17446163
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17446163


INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO MANEJO DA ANSIEDADE EM 

ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

577 
 

REIGADA LC, BENKOV JK, et al. Integrating illness concerns into cognitive 
behavioral therapy for children and adolescents with inflammatory bowel 

disease and co‐occurring anxiety. Journal for Specialists in Pediatric 

Nursing, USA, vol. 18, jan. 2013 

RENTALA, Sreevani et al. Effectiveness of holistic group health promotion 
program on educational stress, anxiety, and depression among adolescent 
girls – A pilot study. Journal of Family Medicine and Primary Care, India, 
vol. 8, mar. 2019. 
Rentala S, Fong TC, Nattala P, Chan CL, Konduru R. Effectiveness of body-
mind-spirit intervention on well-being, functional impairment and quality of life 
among depressive patients– A randomized controlled trial. J Adv Nurs. 
2015;71:2153–63. 
VIDEBECK, Sheila L. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria.. 5ºed. 
Porto Alegre: Artmed, 2012 

YOUNG CC, DIETRICH MS. Stressful Life Events, Worry, and Rumination 
Predict Depressive and Anxiety Symptoms in Young Adolescents. Journal 
of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, Texas, vol. 28, mar. 2015. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17446171
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17446171


TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO E 

RELAÇÃO COM O NÍVEL DE CORTISOL 

 

578 
 

CAPÍTULO 29 
 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM 
ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO 
E RELAÇÃO COM O NÍVEL DE CORTISOL 

 

Dimas Gabriel Sales Diniz 1 

1 Graduado em Fisioterapia, UEPB.  
dimgabriel-sales1@hotmail.com 

 

RESUMO: Produzido pelas glândulas suprarrenais, o cortisol é 
um hormônio corticosteróide envolvido na resposta ao estresse, 
atuando diretamente na modulação dos processos 
relacionados à imunidade, inflamação, glicemia, pressão 
arterial, entre outros. Tal neurotransmissor pode ter seus níveis 
naturalmente elevados em decorrência do estresse, contudo, 
estudos sugerem que alguns fatores, como o excesso de peso 
e transtornos psicológicos, podem causar alterações na 
liberação do cortisol. O objetivo deste estudo foi verificar as 
relações entre o elevado nível de cortisol e a presença de 
transtornos psicológicos, assim como o elevado nível de cortisol 
e a ansiedade. Tratou-se de um estudo transversal que 
envolveu 59 adolescentes de 2 escolas públicas, com excesso 
de peso, dos 15 aos 19 anos, nos quais avaliou-se o estado 
nutricional, através do IMC, transtornos de ansiedade, por meio 
do Questionário para Triagem de Ansiedade Infantil e os níveis 
de ansiedade, mediante exame por coleta sanguínea. Os dados 
foram validados pelo programa Validate do Epi Info 6.04 e 
analisados pelo programa Statistical Package for the Social 
Sciences versão 22.0, sendo considerado um intervalo de 
confiança de 95%. Como resultados, observou-se que elevados 
níveis de cortisol não demonstraram significativa correlação 
com o excesso de peso e transtornos de ansiedade, todavia o 



TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO E 

RELAÇÃO COM O NÍVEL DE CORTISOL 

 

579 
 

estudo notou significativa relação com o sexo masculino em 
indivíduos dos 15 aos 19 anos. 
Palavras-chave: Transtorno de ansiedade. Excesso de peso 

em adolescentes. Nível de cortisol. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sobrepeso/obesidade pode ser definido como uma 

condição clínica de ordem metabólica e/ou genética, na qual há 

um desequilíbrio energético, onde o indivíduo ingere mais 

energia do que gasta e, por conseguinte, acumula 

excessivamente gordura em seu corpo, gerando riscos para 

outras doenças (MORAES, CAREGNATO, SCHNEIDER; 

2014). Esta situação ocasiona uma piora nas atividades dos 

sistemas do corpo humano e agravamento nas funções 

cerebrais (TEYCHENNE, COSTIGAN, PARKER; 2015; 

ANTON-PADURARU, TESLARIU, MOCANU; 2016). 

A ansiedade é um sentimento de medo desagradável 

que provoca desconforto ou tensão, sendo um recurso natural 

que o corpo possui, seu objetivo é antecipar o perigo e 

preservar a estrutura orgânica; associa-se à memória e sempre 

foi primordial para a sobrevivência humana, entretanto, quando 

em excesso, torna-se um transtorno psicológico que gera 

sofrimento, classificando-se em: Transtorno de Ansiedade 

Generalizada (TAG), Transtorno de Pânico (TP), Fobia 

Específica (FE), Transtorno de Ansiedade Social (TAS), 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático (TEPT) (GUIMARÃES et al, 2015; 

WHO, 2017). 
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Foi estimado em 2015, que entre as disfunções mentais 

mais recorrentes no mundo, os transtornos de ansiedade 

ocupavam o sexto lugar, acometendo cerca de 3,6% da 

população mundial, o que equivale a mais de 264 milhões de 

indivíduos. Dados mostram que na América, 21% da população 

caracteriza-se como ansiosa (cerca de 57,22 milhões) e se 

encontra na segunda posição entre os continentes mais 

afetados por tal distúrbio, perdendo apenas para o Sudeste 

Asiático (com 23%, ou seja, cerca de 60,05 milhões de 

pessoas). Comparado com as informações colhidas em 2005, 

os dados mais recentes expõem que ocorreu um aumento de 

14,9% dessa condição em todo mundo (WHO, 2017). 

A prevalência dessa patologia demonstra-se maior em 

mulheres, americanas, na faixa etária dos 30 aos 54 anos. 

Sabe-se também que o Brasil ocupa o primeiro lugar em dois 

ranking: o de maior percentual de anos vividos com 

incapacidade ocasionada por transtornos de ansiedade (8,3%) 

e o dos países com maior percentual de ansiosos (9,3%) (WHO, 

2017). 

Apesar de ser mais prevalente dos 30 aos 54 anos, 

estudos apontam que, diferente da maioria dos transtornos 

psiquiátricos, o princípio de tais problemas pode acontecer na 

adolescência, originando-se através de fatores genéticos, 

ambientais, neurobiológicos e psicológicos. Segundo o 

informado por alguns autores, o aumento recente nessas 

populações se deve ao fato do indivíduo ser submetido a uma 

rotina ou a tarefas muito estressantes, além de ser 

extremamente cobrado e estimulado a competir. Naturalmente 

a tendência que se segue é a criança levar essa patologia para 

a vida adulta, sofrendo perdas em suas relações sociais, 
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portanto é importante apoiar medidas de estudo/tratamento de 

crianças nesse sentido (LOPES et al, 2016; MORAES e SILVA, 

2015). 

Dentre os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de transtornos ansiosos, destaca-se a 

desregulação do cortisol, hormônio glicocorticóide produzido no 

córtex da glândula supra-renal. Sua função está diretamente 

ligada à sobrevivência e a resposta ao estresse, aumentando a 

glicose no sangue e a pressão arterial. Apesar de necessário, 

quando em altos níveis, o cortisol pode trazer respostas 

negativas no funcionamento do organismo. Evidências 

científicas confirmam que os transtornos de ansiedade 

interferem nos níveis de liberação de cortisol, aumentando-o, 

por esse motivo, quanto mais tempo o paciente fica sem 

tratamento, pior a situação (ROSA, 2016). 

O aumento da liberação de cortisol no sangue resulta, 

dentre outras afecções, no acúmulo de gordura visceral através 

da inibição do trabalho simpático e estímulo da atividade vagal, 

que acaba levando o indivíduo a entrar em um ciclo vicioso, no 

qual o aumento do cortisol gera a obesidade que, por sua vez, 

gera aumento do cortisol (ROSA, 2016). 

Para tais situações, uma sugestão capaz de ajudar no 

tratamento é a utilização da modalidade de jogos de vídeogame 

“exergame”, ou também conhecido como “vídeogame ativo” 

(VGA), o qual possui o objetivo de promover a atividade física 

de maneira lúdica e prazerosa, provocando o aumento de 

exercícios físicos e gasto energético (MENEGHINI et al, 2016). 

A exposição aos tais estímulos é recomendada desde a 

adolescência, pois é uma fase marcada por profundas 

mudanças cognitivas, emocionais, físicas e sociais que exigem 
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adaptações para a adoção de novos comportamentos e 

autonomia para a vida adulta (MÄKINEN et al, 2015). De acordo 

com alguns estudos esses exercícios se mostram uma eficiente 

ferramenta de intervenção para essa população, pois 

proporcionam resultados plausíveis, no que se diz respeito à 

saúde mental durante essa fase da vida, prevenindo o 

sofrimento psíquico durante a fase adulta (SILVA, SILVA, 

NETO; 2017). 

Dessa forma, observando-se que há uma grande 

associação entre transtorno de ansiedade, níveis de cortisol e 

obesidade, sendo o nível de cortisol um efeito intermediário e 

dependente da obesidade e ansiedade, entende-se a 

necessidade de mais estudos vinculados às relações excesso 

de peso-cortisol e ansiedade-cortisol, já que em algumas 

pesquisas fica claro que, mesmo sabendo da ligação de ambas 

as variáveis, há dois sentidos opostos de causalidade: o que a 

ansiedade/excesso de peso promove a hipercortisolemia e o 

inverso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal com amostra por 

conveniência, o qual foi feito em escolas estaduais de grande 

porte da zona urbana da cidade de Campina Grande (PB). A 

escolha das escolas se deu pelas que apresentaram, em uma 

pesquisa feita anteriormente, maiores prevalências de 

adolescentes com sobrepeso/obesidade.  

O estudo ocorreu no segundo semestre do ano de 2016, 

em duas escolas públicas de ensino médio e envolveu 59 

adolescentes com sobrepeso/obesidade, na faixa etária dos 15 
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aos 19 anos, regularmente matriculados nas escolas e que 

frequentavam um dos dois primeiros anos do ensino médio. 

Como critérios de exclusão para a participação da 

pesquisa, as seguintes condições foram observadas: estar na 

vigência de algum tratamento para emagrecer, síndrome 

genética, gravidez ou amamentação, situações que não 

permitissem a realização de atividade física, como limitação 

motora ou mental, ou doenças cuja realização de atividade 

física pudessem exacerbá-las. 

No início da pesquisa foi realizada, pelos pesquisadores, 

uma visita às escolas selecionadas, com finalidade de 

esclarecimento aos gestores sobre os detalhes do estudo, 

obtenção do consentimento formal e preparação da logística de 

coleta de dados. 

Posteriormente, houve um treinamento da equipe de 

pesquisa, visando a padronização dos procedimentos que 

foram utilizados na coleta de dados, tais quais: antropometria, 

preenchimento dos formulários, aplicação do questionário para 

avaliação da presença do transtorno de ansiedade e orientação 

para coleta sanguínea. 

Após o treinamento da equipe, agendou-se uma reunião 

com todos os alunos do primeiro e segundo ano do ensino 

médio das escolas selecionadas, objetivando explicar a 

pesquisa e realizar a triagem dos alunos sobrepesos ou obesos 

através da antropometria e classificação nutricional, a qual foi 

feita por meio do software Antroplus®.  

Nesse momento eles receberam uma carta de 

esclarecimento, o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) para maiores de 18 anos e, para menores de 18 anos, 

cujo os pais assinaram dando a permissão de participação, 



TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO E 

RELAÇÃO COM O NÍVEL DE CORTISOL 

 

584 
 

entregou-se o termo de assentimento (TA). 

Agendou-se um novo dia para a visita às escolas, quando 

os adolescentes devolveram os termos assinados por si 

próprios e/ou pelos seus pais ou responsáveis (quando 

menores de idade). Em seguida, realizou-se um check-list para 

verificação das condições de inclusão/exclusão no estudo. 

Aqueles que se enquadraram nos critérios de inclusão foram 

convidados para participarem do estudo e receberam 

orientação detalhada sobre as etapas da pesquisa. Também foi 

orientado um jejum de 12 hora, para a coleta de sangue, em um 

dia previamente determinado. 

No dia agendado aconteceu, na escola, a coleta de 

sangue dos adolescentes participantes da pesquisa por um 

laboratório terceirizado, aplicação de um formulário para 

levantamento das informações sociodemográficas e um 

questionário para triagem de transtorno de ansiedade, além da 

realização da verificação antropométrica para fins de 

classificação do estado nutricional e verificação da presença de 

obesidade abdominal. Devido ao tempo de jejum, ofereceu-se 

um lanche entre a coleta de sangue e os demais 

procedimentos. 

 Os dados antropométricos (peso, estatura) foram 

coletados em duplicata, sendo considerado o valor médio das 

duas aferições. Para obtenção do peso se utilizou uma balança 

digital Tanita® com capacidade para 150 kg e precisão de 0,1 

kg. A estatura foi aferida através de um estadiômetro portátil da 

marca WCS® com precisão de 0,1 cm. Durante a aferição, os 

adolescentes foram orientados a retirarem todos os acessórios 

que estavam utilizando e a estarem com roupas leves. 

 Para a mensuração da circunferência abdominal o 
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adolescente permaneceu na posição ereta, com o abdome 

relaxado, braços ao lado do corpo, pés unidos e seu peso 

igualmente distribuído nas suas duas pernas. Obteve-se a 

medida da circunferência abdominal no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca durante a expiração do 

adolescente. Utilizou-se uma fita métrica inextensível de fibra 

de vidro, marca Cardiomed, com precisão de 0,1cm.  

A diferença entre as medidas de estatura deveria ser 

igual ou inferior a 0,5 cm. A diferença entre as medidas de peso 

deveria ser igual ou inferior a 100 gramas. A diferença entre as 

medidas de circunferência abdominal e IMC deveria ser igual 

ou inferior a 1 cm e 0,5 Kg/m2, respectivamente. 

A avaliação do transtorno de ansiedade foi realizada 

através do Questionário para Triagem de Ansiedade Infantil 

(QTAI-C) composto por 41 perguntas. Cada pergunta possuía 

3 opções de resposta, tendo a seguinte classificação para o 

entendimento da presença ou não dos sintomas ansiosos. 0 = 

nunca; 1 = às vezes; 2 = sempre. Para cada item o respondente 

precisava marcar um x na alternativa de resposta que 

acreditava ser a situação atual em que se encontra. O 

instrumento é validado para utilização em crianças e 

adolescentes. 

 Cada pergunta recebeu uma pontuação que pôde indicar 

ou não a presença de um transtorno de ansiedade. Uma 

pontuação de 7 para os itens 1,6,12,15,18,19,22,24,27,30,34 e 

38 indicou transtorno de pânico ou sintomas somáticos.  Uma 

pontuação de 9 para os itens 5,7,14,21,23,28,33,35 e 37 indicou 

transtorno de ansiedade generalizada.  Para transtorno de 

ansiedade social se considerou uma pontuação de 8 para as 

perguntas 3,10,26,32,39,40 e 41. Uma pontuação de 5 para as 
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perguntas 4,8, 13,16, 20,25,29 e 31 pôde indicar ansiedade de 

separação.  Uma pontuação de 3 para os itens 2, 11,17 2 36 

indicou fobia escolar. 

 Coletou-se o cortisol basal nas escolas às 8:00 horas da 

manhã por técnicos do laboratório terceirizado. Para coleta foi 

utilizado um sistema à vácuo, BD Vacutanier, por punção 

venosa. Os alunos estavam em jejum de 12 horas. Coletou-se 

5 mL de sangue para mensuração do cortisol pelo método de 

eletroquimioluminescência. Essas mensurações foram feitas 

por um laboratório de análises clínicas de referência, este 

apresentou certificação com selo de qualidade ControlLab – 

Proficiência em Ensaios Laboratoriais (PELM). Uma amostra de 

segurança foi congelada e arquivada, objetivando garantir a 

oportunidade de repetição dos testes, caso necessário. 

Esse estudo faz parte de uma pesquisa de intervenção 

intitulada de “Transtorno de Ansiedade em Adolescentes com 

Excesso de Peso: Estudo de Intervenção com o Videogame 

Ativo”, vinculada ao Programa do Mestrado de Saúde Pública 

da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e foi financiada 

pelo edital Universal CNPQ/2012 e nomeada de “Doença 

Aterosclerótica Subclínica em Adolescentes Escolares: 

Relação com o Score Pathobiological Determinants of 

Atherosclerosis in Youth, Proteína C reativa ultrassensível e 

função pulmonar”. 

A pesquisa se desenvolveu em conformidade com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e se 

submeteu à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Após 

as devidas aprovações, o projeto encaminhou um pedido de 

autorização ao Institucional da Secretaria Estadual de 

Educação da Paraíba, a fim de ter plenos meios para realização 
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da pesquisa nas escolas públicas selecionadas. A justificativa, 

os objetivos e os procedimentos para coleta de dados foram 

devidamente explicados aos adolescentes através de um 

diálogo, no qual houve oportunidade para o livre 

questionamento por parte dos mesmos. Neste momento firmou-

se o compromisso em oferecer um lanche no encontro para a 

coleta sanguínea, devido à necessidade de jejum. 

  Oportunizou-se a leitura e assinatura do TCLE, 

elaborados em linguagem clara, simples e objetiva. O TCLE 

continha esclarecimentos acerca dos objetivos da pesquisa, 

bem como a autorização dos pais e/ou responsáveis para coleta 

de dados em seus dependentes. O mesmo aconteceu para o 

termo de assentimento.  

Os adolescentes tiveram a liberdade de não participar ou 

de desistir, em qualquer momento, assim como a garantia de 

privacidade, confidencialidade e anonimato de suas 

informações. Todos os questionários e formulários foram 

arquivados por um período mínimo de cinco anos e os 

resultados dos exames foram entregues aos adolescentes e/ou 

seus responsáveis. 

Os dados coletados foram duplamente digitados e, 

posteriormente a isto, sujeitados à validação pelo programa 

Validate do Epi Info 6.04. Para a realização do processo de 

análises estatísticas o programa utilizado foi o SPSS, em sua 

versão 22.0, pelo qual fez-se análise descritiva das variáveis 

estudadas, através de medidas de frequência absoluta, relativa, 

de tendência central e de dispersão. Para avaliação da 

associação entre a presença de transtorno de ansiedade com o 

estado nutricional e sexo realizou-se o teste do qui-quadrado. 

Para avaliação do nível de cortisol de acordo com o sexo, 
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estado nutricional e com a presença de transtorno de ansiedade 

foi utilizado o teste t-student, caso a variável tivesse distribuição 

simétrica e o de Mann Whitney se a distribuição fosse 

assimétrica. A distribuição da variável foi avaliada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Como o número amostral dependia da 

quantidade de adolescentes obesos e com sobrepesos 

encontrados dentro dos critérios de inclusão e que queriam 

participar, o poder da amostra para detectar a associação entre 

o nível de cortisol e a qualidade do sono, foi avaliado através do 

teste a posteriori. Na análise estatística foi considerada para 

avaliação de associação o intervalo de confiança de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve uma população de 59 indivíduos, sendo 61,01% 

(36) do sexo feminino e 38,98% (23) do sexo masculino, no qual 

74,58% (44) achou-se em sobrepeso e 25,42% (15) em 

obesidade. 

Ao verificar os níveis de cortisol em adolescentes 

escolares com sobrepeso ou obesidade, ponderou-se que 

25,42% dos indivíduos apresentavam hipercortisolemia, 

estando 80% (12) deles em situação de sobrepeso e sendo 

60% (9) do sexo masculino. Nesse sentido, analisando em um 

intervalo de confiança de 95%, com significância P≤ 0,05, 

entendeu-se que a hipercortisolemia está relacionada ao sexo 

masculino, diferentemente do estado nutricional, o qual 

demonstrou pouca significância (TABELA 1). 
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Tabela 1. Distribuição da hipercortisolemia de acordo com o 
sexo e estado nutricional em adolescentes escolares com 
sobrepeso ou obesidade, em que P: nível de significância 
estatística e IC: Intervalo de Confiança. 

Variáveis Cortisol 

 Normal Alterado P (IC 95%) 

Sexo    

Feminino 30 (83,3%) 6 (16,7%) 
0,053 

Masculino 14 (60,9%) 9 (39,1%) 

Estado 
Nutricional 

   

Sobrepeso 32 (72,7%) 12 (27,3%) 
0,576 

Obesidade 12 (80%) 3 (20%) 
Fonte: Dimas Gabriel Sales Diniz, Campina Grande, PB, 2016. 

 

Ao observar a presença de transtornos psicológicos 

específicos, viu-se que apenas 11,86% de todos os 

adolescentes apresentaram transtorno de ansiedade e níveis 

de cortisol alterados, bem como apenas 6,77% dos 

hipercortisolêmicos apresentaram transtorno de pânico, 6,77% 

transtorno de ansiedade generalizada, 6,77% ansiedade de 

separação, 6,77% transtorno de ansiedade social e 1,69% 

evitação escolar. Levando em consideração um intervalo de 

confiança de 95% com significância P≤ 0,05, nenhum dos 

transtornos específicos apresentou significante relação com a 

hipercortisolemia (TABELA 2). 

Os resultados dessa pesquisa demonstram uma possível 

particularidade da população em estudo, pois, observa-se que 

pesquisas recentes notam uma maior prevalência de níveis 

elevados de cortisol em mulheres, quando comparadas aos 

homens (ZHOU et al, 2019). Supõe-se que o motivo da 
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divergência esteja ligada à idade dos indivíduos estudados e, 

além disso, à carga cultural particular da população analisada. 

Tabela 2. Distribuição da hipercortisolemia de acordo com a 

presença de transtornos de ansiedade em adolescentes 

escolares com sobrepeso ou obesidade, em que P: nível de 

significância estatística e IC: Intervalo de Confiança. 

Transtornos Cortisol 

 Normal Alterado P (IC 95%) 
Ansiedade    
Presente 23 (76,7%) 7 (23,3%) 

0,708 
Ausente 21 (72,4%) 8 (27,6%) 
Ansiedade 
Generalizada 

   

Presente 18 (81,8%) 4 (18,2%) 
0,325 

Ausente 26 (70,3%) 11 (29,7%) 
Ansiedade de 
Separação 

   

Presente 22 (84,6%) 4 (15,4%) 
0,116 

Ausente 22 (66,7%) 11 (33,3%) 
Ansiedade 
Social 

   

Presente 13 (92,9%) 1 (7,1%) 
0,072 

Ausente 31 (68,9%) 14 (31,1%) 
Evitação 
Escolar 

   

Presente 10 (90,9%) 1 (9,1%) 
0,168 

Ausente 34 (70,8%) 14 (29,2%) 
Pânico    
Presente 16 (80¨%) 4 (20%) 

0,493 
Ausente 28 (71,8%) 11 (28,2%) 

Fonte: Dimas Gabriel Sales Diniz, Campina Grande, PB, 2016. 

 

Nas pesquisas é observado que as mulheres tendem a 

sofrer maiores comprometimentos do que homens, quando se 

encontram com ansiedade e, em indivíduos escolares, percebe-

se que tais comprometimentos são vistos no meio acadêmico 

(MCLEAN et al, 2011; NAIL et al, 2015). 
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Em relação à pouca significância entre os níveis de 

cortisol e o excesso de peso, é reforçado por alguns estudos, 

os quais detalham que o alto nível de cortisol está mais 

relacionado com o baixo índice de massa corporal. Isso se deve 

pelo fato de que o aumento do cortisol é um mecanismo de 

adaptação para manter a normoglicemia em um baixo estado 

de energia (MISRA e KLIBANSKI, 2014). 

Já a respeito da associação entre o cortisol e a 

ansiedade, a pouca significância pode ser explicada através de 

pesquisas recentes, as quais indicam que a percepção da 

ansiedade, mesmo com níveis altos de cortisol, vai variar de 

acordo com o tipo de estímulo ao qual o adolescente está sendo 

submetido. Basicamente, percebeu-se que em eventos 

acadêmicos, os níveis de cortisol e a ansiedade tendem a 

aumentar, enquanto que em eventos interpessoais, nota-se 

baixa percepção de ansiedade, mesmo com altos níveis de 

cortisol (XU et al, 2019). 

Por fim, é visto na literatura que a sensibilidade a eventos 

estressantes e, consequentemente causadores de ansiedade, 

pode variar, visto que o corpo apresenta uma resposta 

adaptativa, logo, mesmo apresentando altos níveis de cortisol, 

alguns indivíduos podem não ter tanta percepção da ansiedade 

devido ao mecanismo de resposta adaptativa desenvolvido 

(HUANG et al, 2014; STAUFENBIEL et al, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se no presente estudo que o sobrepeso, a 

obesidade e a presença de transtornos psicológicos 

relacionados à ansiedade (transtorno de ansiedade, transtorno 
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de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de 

separação, transtorno de ansiedade social e evitação escolar), 

em adolescentes escolares, não demonstraram relação 

significativa com a hipercortisolemia, entretanto, notou-se que 

níveis altos de cortisol estão significativamente associados ao 

sexo masculino em adolescentes. 

 Mesmo com tais resultados, recomenda-se que sejam 

feitas pesquisas com amostras maiores e mais controladas, 

além disso, seria interessante compreender os mecanismos 

adaptativos no que concerne à ansiedade, pois tornaria os 

métodos de avaliação e diagnóstico da ansiedade mais precisos, 

além disso, seria interessante comparar o comportamento da 

relação entre estado nutricional, transtornos psicológicos 

relacionados à ansiedade e níveis de cortisol em populações de 

faixas etárias distintas. 
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RESUMO: Na rotina dos serviços de saúde, observa-se a 
realidade da escassa participação masculina. Diante disso,têm 
salientado de forma equânime, a relevância de pesquisar sobre 
e com a população masculina. Esta pesquisa objetiva identificar 
a participação masculina no planejamento reprodutivo e as 
implicações para a saúde reprodutiva, mediante as evidências 
da literatura. Trata-se de uma Revisão Narrativa da Literatura, 
para a busca dos artigos foram utilizados os Descritores em 
Ciências da Saúde: Saúde do Homem, Planejamento Familiar 
e Saúde Reprodutiva. Em relação à saúde reprodutiva, o estudo 
revela que as concepções masculinas são relacionadas ao 
biologicismo, com maior prevalência da atuação da mulher, 
incumbido a ideia de que o processo é nela, e o homem, 
considera-se como coadjuvante. Essa perspectiva, remete a 
padrões de gênero. Essa clientela prefere atendimento em 
serviços de atenção secundária e terciária, em estágios mais 
avançados de algumas doenças, prevalecendo uma cultura 
curativista, e a procura por atendimento é diretamente 
relacionada ao nível de escolaridade e condição orçamentária. 
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Por isso, subvalorizam o autocuidado, e se sua   participação   
fosse plena, ajudaria nos contextos reprodutivos, pela 
valorização de toda a unidade familiar, e garantiria maior 
equidade de gênero. Assim, a assistência necessita incluir o 
homem no Planejamento Reprodutivo para descontruir os 
padrões de masculinidade que impedem a participação, e ser 
de fato um processo bilateral. 
Palavras-chave: Saúde do Homem. Planejamento Familiar. 
Saúde Reprodutiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual, com posicionamentos contra os direitos 

sexuais e reprodutivos, é válido refletir que o planejamento 

melhora os índices de qualidade de vida e é essencial para a 

saúde pública (ARAGAKI, 2019).  

Nesta ótica, adota-se que o planejamento familiar (PF) é 

“o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole 

pela mulher, pelo homem ou pelo casal”, como previsto na Lei 

n° 9.263, de 12 de Janeiro de 1996. Salienta-se ainda que é 

direito de todo cidadão. 

De forma recente, esse termo já sofre mudanças em 

alguns documentos, à exemplo no caderno da Atenção Básica 

de Saúde Sexual e Reprodutiva, o qual apresenta-se como 

Planejamento Reprodutivo (PR), posto que trata-se de um 

termo mais amplo, contemplando as novas relações familiares, 

bem como ao ser utilizado por indivíduos que não 

necessariamente irão constituir família e pela possibilidade de 

ser indivíduos solteiros buscando planejamento para outros 

fins, visto que o PR garante ainda o controle das Infecções 
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Sexualmente Transmissíveis (IST´s). Nesta perspectiva, este 

trabalho utilizará esse último termo, por considerá-lo  o mais 

apropriado para contextualizar o objetivo proposto (BRASIL, 

2013). 

Segundo Moura e Gomes (2014), o PR refere-se a um 

conjunto de ações em que são ofertados recursos para 

concepção, quanto para contracepção. Recursos estes que 

devem ser cientificamente aceitos, não colocando em risco a 

vida e a saúde das pessoas e garantindo a liberdade de 

escolha. É um direito sexual e reprodutivo e assegura a livre 

decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos.  

Corroborando, Mendes e Soares (2017) abordam que o 

PR trata-se de um direito humano básico reconhecido e que 

pelo menos algum método de planejamento reprodutivo é 

conhecido pela maior parte das mulheres.  

Apesar das estratégias serem previstas para todos os 

indivíduos, a participação feminina é maior quando comparado 

ao público masculino. Devido em grande parte por ser a 

população que mais adentra ao serviço de saúde como mostra 

a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2013 pelo IBGE. 

Morais et al. (2014) destacam que na rotina dos serviços 

de saúde, observa-se a realidade da escassa participação 

masculina, tornando a gravidez, a anticoncepção e suas 

nuances, responsabilidade exclusiva da mulher. Isso evidencia 

as diferenças nas relações de gênero, apontando para o papel 

social desempenhado pelo homem, em uma sociedade 

historicamente patriarcal.  

Destarte, pesquisadores e formuladores de políticas 

públicas e de programas de intervenção no campo da saúde 

sexual e reprodutiva têm salientado de forma equânime, a 
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relevância de pesquisar sobre e com a população masculina. 

Desde aspectos tocantes à sua participação, responsabilidade 

e desejo no processo de reprodução, pelo desejo de ter filhos, 

ou não, sobre percepções e atitudes quanto as práticas e 

posições sexuais, de forma a buscar prevenção as IST’s, para 

possíveis intervenções, com melhor planejamento de ações, 

visando obtenção de melhores resultados dos programas 

voltados para a saúde sexual e reprodutiva masculina, além da 

sua participação efetiva de forma integral (BADIANI; 

CAMARANO, 2016). 

Diante do exposto, é válido atentar-se a essas 

alternativas de forma a contribuir com as políticas públicas, 

tendo em vista que a atenção em saúde sexual e reprodutiva é 

uma das áreas de atuação prioritárias da Atenção Básica à 

saúde no Brasil. Em consonância aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, definidos na Conferência do 

Milênio e realizada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em setembro de 2000, os quais são diretamente 

relacionados ao presente estudo, e para tanto, no que se refere 

a promoção da igualdade entre os sexos e as atribuições dos 

indivíduos no PR (BRASIL, 2013). 

Recomenda-se ampliar a abordagem para outras 

dimensões que contemplem a saúde sexual e reprodutiva em 

diferentes momentos do ciclo de vida, ao promover o efetivo 

envolvimento e corresponsabilidade dos homens. A atenção em 

PR implica não só a oferta de métodos e técnicas para a 

concepção e a anticoncepção, assim como a oferta de 

informações e acompanhamento em um contexto de escolha 

livre e informada (BRASIL, 2013). 
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Neste sentido, é oportuno citar que os profissionais de 

saúde devem desempenhar de forma integrada quatro tipos de 

atividades pertinentes ao PR: aconselhamento, livre escolha 

informada, dupla proteção e acompanhamento, devendo estar 

postas na perspectiva da atenção integral à saúde, contendo a 

descentralização das ações (MENDES; SOARES, 2017).  

Contribuindo para esta discussão, faz-se o seguinte 

questionamento: Como a participação masculina no 

planejamento reprodutivo influencia em sua saúde sexual e 

reprodutiva?  

Acredita-se que os resultados deste estudo possam 

fornecer informações acerca da participação masculina no PR, 

contribuindo para a reformulação das ações educativas e 

desenvolvimento de estratégias de intervenções 

comportamentais, que desmistifiquem o conceito equivocado 

sobre a responsabilidade do homem, quanto a sua saúde 

sexual e reprodutiva, e, consequentemente, da sua parceria. 

Destarte, considerando a relevância dessa temática para 

a saúde da população em foco, esta pesquisa objetiva 

identificar a participação masculina no planejamento 

reprodutivo e as implicações para a saúde reprodutiva, 

mediante as evidências da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Narrativa da Literatura. A 

revisão foi realizada a partir da exploração do portal Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), no período de outubro a novembro de 

2019, por meio da questão norteadora para o desenvolvimento 
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deste estudo: “Como a participação masculina no planejamento 

reprodutivo influencia na saúde sexual e reprodutiva?”.  

Para a busca dos artigos foram utilizados os Descritores 

em Ciências da Saúde: Saúde do Homem, Planejamento 

Familiar e Saúde Reprodutiva, que foram cruzados com o 

operador booleano AND, em três cruzamentos. No primeiro 

momento, ao cruzar Saúde do Homem AND Planejamento 

Familiar, contabilizaram-se 19.725 publicações. 

Posteriormente, realizou-se a filtragem dos estudos através dos 

critérios de inclusão: texto completo disponível, idioma 

português, publicados nos últimos 5 anos, assim como os de 

exclusão: aqueles que não se adequavam a temática e os 

duplicados.  No segundo cruzamento, utilizou-se Saúde do 

Homem AND Saúde Reprodutiva, obteve-se 8.536 publicações, 

e utilizaram-se os mesmos critérios de inclusão e exclusão. No 

terceiro cruzamento, utilizou-se Saúde do Homem AND 

Planejamento Familiar AND Saúde Reprodutiva, obteve-se 934 

publicações com a utilização dos mesmos critérios de inclusão 

e exclusão. Desta forma, para elaboração desse estudo, foram 

analisados 13 artigos na íntegra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da literatura científica, percebeu-se a 

necessidade de elencar algumas categorias que influenciam na 

sua participação e as implicações para a saúde reprodutiva. 

PARTICIPAÇÃO MASCULINA PREJUDICADA: 

CONHECIMENTO INSUFICIENTE SOBRE PLANEJAMENTO 

REPRODUTIVO E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE 
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Os participantes do estudo de Coelho, Pereira e 

Nepomuceno (2016) associaram planejamento reprodutivo com 

prover sustento aos filhos, pela argumentação masculina que 

ser pai é “fazer” os filhos, sustentar e educar. Em relação à 

saúde reprodutiva, o estudo revela que as concepções 

masculinas são relacionadas ao biologicismo, que o casal deve 

estar saudável para conceber o bebê, com maior prevalência 

da atuação da mulher, incumbido a ideia de que o processo é 

nela, e o homem, considera-se como coadjuvante. Essa 

perspectiva, remete padrões de gênero, em que historicamente 

a mulher é vista como responsável pela reprodução, e até 

mesmo criação e cuidado. 

Estes ainda não conhecem sobre a saúde reprodutiva, 

por isso, os homens preferem não procurar assistência no 

serviço de atenção básica e preferem serviços da atenção 

secundária e terciária, em estágios mais avançados de algumas 

doenças, prevalecendo uma cultura curativista, sem o foco nos 

fatores imbuídos em cada contexto, e dessa forma, expõem-se 

a fatores agravantes, de forma ingênua (CASARIN; SIQUEIRA, 

2014). 

Os mesmos autores apontam ainda que em decorrência 

desses aspectos sociais, o homem subvaloriza o cuidado, e 

atribuem importância a saúde de forma mais rápida, como 

farmácia ou emergências. Silva et al. (2018) firmam que a 

procura por atendimento é diretamente relacionada ao nível de 

escolaridade e condição orçamentária.  

Pereira e Nery (2014) apontam que a procura do homem 

pela assistência é baixa, e ainda menor se é um homem em 

idade reprodutiva.  Observa-se que há presença de homens na 

unidade, no entanto, de forma secundária se comparado a suas 
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companheiras (MORAIS et al., (2014). Com isso, a participação 

é incipiente. No entanto, observa-se consciência por parte dos 

homens entrevistados do estudo de Coelho, Pereira e 

Nepomuceno (2016) que, sua   participação   ajudaria nos 

contextos   sexuais   e reprodutivos. Ademais, nota-se ainda 

que se   houvesse   plena participação, garantiria maior 

equidade   de   gênero. Silva et al. (2018) diz que o 

conhecimento como instrumento de quebra de barreira cultural, 

aumentaria a participação masculina, assim como a da família. 

PARTICIPAÇÃO MASCULINA PREJUDICADA: 

RELACIONANDO QUESTÕES DE GÊNERO 

Vale salientar que as questões de gênero são diretamente 

relacionadas por diferenças construídas socialmente ao longo 

do tempo, no tocante ao imaginário do que é ser homem ou 

mulher e nas relações de poder entravadas, com seus 

comportamentos, com o pressuposto de diferenças biológicas, 

e destacadas nesse contexto cultural. No sentido, do que é ser 

homem, suas implicações se dão de forma direta na assistência 

do cuidado, pois este é visto como “inabalável”, forte, e tais 

atribuições não são atreladas ao cuidado, ou demonstração de 

fraqueza e insegurança. No entendimento social, esses últimos 

atributos, aproximam-se da realidade feminina 

(CASARIN; SIQUEIRA, 2014). 

Ribeiro, Gomes e Moreira (2017) corroboram que o 

homem é estimulado a iniciar a vida sexual precocemente. E a 

mulher desde a puberdade é responsabilizada pelos processos 

inerentes à gravidez ou contracepção, e, por isso, o homem 

despreocupa-se com a responsabilidade de planejamento 

reprodutivo. Pouco se discute sobre a sexualidade e as 

relações de gênero, o que se observa é o foco em pautas de 
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abordagem fragmentada e destaque para adoecimento de 

órgãos genitais, além dos aspectos relacionados ao sexo com 

penetração (DANTAS; COUTO, 2018). 

Nessa perspectiva, discutir as particularidades se faz 

pertinente para compreender o papel, pela busca de 

protagonizar suas participações na saúde reprodutiva 

(COELHO; PEREIRA; NEPOMUCENO, 2016). Casarin e 

Siqueira (2014) ratificam que problematizar é necessário para 

dirimir desigualdades existentes para o planejamento 

reprodutivo.  

Soares et al. (2014) afirmam que homens em união 

estável, não fazem uso do preservativo corriqueiramente, 

demostrando baixa aceitabilidade. Fazem uso em relações 

extraconjugais, com a função de evitar a gravidez, assim como 

o aparecimento de infecções, o que denotaria infidelidade e 

preocupação recorrente no universo masculino para evitar 

julgamento como sendo o traidor. Estes sujeitos apontam que 

sua utilização no casamento é símbolo de desconfiança. 

É válido reiterar que mesmo fora do casamento há 

responsabilização da mulher quanto ao uso do contraceptivo. E 

no casamento, é obrigação da esposa, mesmo que nas 

situações externas, o homem quem faça uso (SOARES et al., 

2014). 

Neste contexto, corrobora-se que essas questões de 

gêneros perpassam as ações no âmbito familiar e alcançam os 

formuladores de políticas públicas. Imbuídos do ideário que a 

mulher é a cuidadora de casa e filhos, ao passo que o homem 

é o provedor do sustento, tais afirmações prejudicam o 

desenvolvimento de ações, pois através delas, é justificado a 

baixa adesão masculina (PEREIRA; NERY, 2014).  
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Os autores supracitados discorrem ainda que uma 

alternativa seria a discussão com todos os envolvidos, além dos 

diretamente ligados, como gestores e profissionais, ao haver 

problematização com usuários e familiares. Além disso, faz-se 

necessário reflexões sobre as implicações desses ideais 

enraizados histórico e culturalmente, promovendo o respeito às 

diversidades e a equidade nas relações de atenção à saúde de 

modo a primar pela promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

PARTICIPAÇÃO MASCULINA PREJUDICADA: 

ENTRAVES NA ASSISTÊNCIA  E SERVIÇOS 

Casarin e Siqueira (2014) apontam que espaços de 

atenção básica, são vistos como feminizados, por haver 

clientela feminina, e profissionais em grande parte femininas, 

dessa forma, não é considerado apto a ser espaço masculino 

no imaginário dos homens. Neste sentido, os homens não 

buscam os serviços de saúde, por esse ser o local a ser 

destinado mais a outras clientelas, como mulher e criança, e 

isso se caracteriza como entrave a participação masculina no 

planejamento familiar. 

Outro fator limitador são os horários de trabalho. Assim, 

discutir ações para flexibilização da oferta de horários de 

serviços é relevante, pois aproxima esses indivíduos das ações 

na atenção básica (PEREIRA; NERY, 2014). A acessibilidade é 

importante, pois o homem tem como prioridade o trabalho, 

devendo haver outros horários disponíveis para dirimir esse 

impasse. Isso ocorre prioritariamente porque este é visto como 

mantenedor da casa, ou família, impossibilitando não ir ao 

atendimento para cuidar-se, pela responsabilidade que assume 

(CASARIN; SIQUEIRA, 2014). 
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Cicero et al. (2014) completam indicando de acordo com 

a narrativa dos homens participantes do estudo, que o fato da 

atribuição do cuidar ser atividade feminina contribui para 

dificuldade no acesso e falta de atendimento específico, além 

de evidenciarem como obstáculo a equipe profissional ser 

formada em grande parte por mulheres, são alguns dos 

impasses para à participação.  

É importante mencionar que os métodos contraceptivos 

são vistos também como obstáculo à participação na medida 

em que estes são pouco oferecidos aos homens, revelando a 

baixa procura e adesão ao planejamento. E por consequência, 

estes são limitados em relação à escolha, delegando a função 

a mulher. É por esse entendimento, que atualmente, vê-se a 

necessidade de surgimento de outros métodos para o homem, 

com possibilidades de reversão, para diferir da vasectomia 

(SILVA et al., 2018).  

Dentre esses aspectos de responsabilização feminina, 

está até mesmo a não adesão ao preservativo, além de fatores 

como relacionamento estável, disponibilidade de método, e o 

nível de informação/escolaridade (COELHO; PEREIRA; 

NEPOMUCENO, 2016).  

Conota-se que os serviços e os seus contribuintes não 

estão bem organizados e com preparação para receber os 

homens e atender suas diferentes especificidades, para tornar 

essa clientela como membro importante do cuidado (CICERO 

et al., 2014).   

Silva et al. (2018) também verificam que problemas 

financeiros podem ser apontados como entraves, mas 

problemas organizacionais, e até mesmo distributivos, também 

são elencados, de forma a serem todos interligados como 
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falhas. Essas falhas, nos três aspectos, são vistas como maior 

frequência em países em desenvolvimento, com interferência 

dos níveis de acordo com baixos indicadores de 

educação/informação. Não obstante, estes interferem no 

planejamento reprodutivo.   

Pereira e Nery (2014) apontam como medida que pode 

estimular a prevenção em relação a assistência curativa, é 

menos onerante para os cofres públicos, tendo em vista que 

ações preventivas específicas ao homem, aumentaria sua 

participação na atenção básica. Casarin e Siqueira (2014) 

afirmam que deve atentar-se a questões de acessibilidade ao 

serviço de saúde, tendo em vista que os homens têm sua 

atividade laboral, vista como entrave a busca por atendimento, 

principalmente na atenção básica, que seria a responsável por 

compreender o contexto masculino e   intervir, na lógica de 

prevenção e promoção da saúde, distanciando-se apenas do 

curativismo. 

IMPLICAÇÕES DIRETAS  NA SAÚDE REPRODUTIVA 

A PNAISH elenca como proposta, aumentar a promoção 

de direitos sexuais e reprodutivos do público masculino 

(COELHO; PEREIRA; NEPOMUCENO, 2016). É direito do 

homem participar de todos os processos, para optarem por qual 

método, tendo acesso a orientações e autonomia de escolha 

com a companheira. Assim, as implicações dessa escolha vão 

impactar diretamente na prevenção de agravos, e melhoria na 

qualidade de vida (SOARES et al.,2014). 

Para as atividades em contracepção, o número de 

métodos para os homens, é bem menor do que ao oferecido a 

mulheres, e esse número limitado, pode ser fator limitador da 

busca por informação, e perfaz que este utilize o coito 



“É UMA RESPONSABILIDADE MINHA TAMBÉM!”: A IMPORTÂNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO MASCULINA NO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

 

608 
 

interrompido, preservativo, ou a vasectomia. Fica evidenciado 

através disso que a participação masculina nesse processo, é 

mais notória no apoio as mulheres, por estar de acordo com 

utilização de métodos considerados de alta eficácia 

(CASARIN; SIQUEIRA, 2014). 

O homem participa buscando o preservativo, essa 

mudança torna-o mais ativo no processo, mesmo de forma bem 

tímida, e distancia da forma de participação de só apoiar. Dessa 

forma, exerce o direito perante a sua saúde reprodutiva e sexual 

(CASARIN; SIQUEIRA, 2014). Como já citado na outra 

categoria, o acesso é dificultado por este não ter conhecimentos 

suficientes. E sobre o conhecimento em relação a métodos 

contraceptivos, os homens sabem de forma superficial sobre 

contraceptivo oral, e muito pouco sobre o injetável. Conhecem 

a camisinha como método de prevenir gravidez e contra 

infecções sexualmente transmissíveis. Tal fato está relacionado 

a estes serem os mais amplamente divulgados pelos serviços 

de saúde, e por seus profissionais, assim como, esses serem o 

que há mais disponibilidade (MORAIS et al., 2014). 

O conhecimento masculino sobre os métodos, deve ser 

mais ampliado, na prerrogativa de que pelo conhecimento, há 

mais conscientização do uso, e compreensão da importância, 

assim, há participação protagonizada, com base em um acordo 

para o casal. Com isso, estará contribuindo para aumentar a 

manutenção do planejamento (MORAIS et al., 2014). 

Soares et al., (2014) corrobora com a mesma afirmação 

que estes conhecem a pílula hormonal e preservativo, e os 

conhecedores de outros são porque suas parcerias 

necessitaram de trocar a pílula oral. Tal situação de conhecer 

mais, deveria ser rotineira, de todos terem mais conhecimento, 
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já que nesses o planejamento reprodutivo foi mais amplo no 

sentido da assistência prestada. E nos que não tem tantos 

conhecimentos, há a associação por responsabilizar a mulher 

pelo processo, do encargo de decidir e se planejar sobre ter ou 

não filhos. Então, aponta-se que deve se conhecer as 

particularidades dos diferentes contextos para implementar as 

ações que contemplem as demandas do casal. Assim, o 

homem poderá ser participante ativo para escolha de método, 

com o intuito de compartilhar as responsabilidades. 

No pior cenário, há envolvidos que não conhecem 

nenhum método, nessa realidade radical, vai afetar diretamente 

nos mais diversos aspectos da saúde, tendo em vista que pode 

levar a uma paternidade/maternidade não planejada, e 

vulnerabilidade a infecções. Aqui vale refletir a postura 

profissional, e do atendimento nos serviços em que as 

estratégias estão pautadas, quais os impasses de comunicação 

que estão dificultando o processo (SOARES et al., 2014). 

Nesse contexto, pode se avaliar se há divulgação de 

informações, e a participação do usuário, como está prevista na 

Lei Orgânica de Saúde 8080/90 (PEREIRA; NERY, 2014). 

 Sobre a escolha do método, quase todos os 

participantes elencaram como decisório da mulher, estas 

assumem o encargo pela responsabilização dada ao ser 

feminino pelas construções históricas. Devido a essa 

responsabilização, o homem entende como isento de 

participação, e como atingem os objetivos propostos, como 

eficiência na contracepção estes tornam-se isentos de 

participar (MORAIS et al., 2014). É destacado ainda que 

quando o homem faz sua participação utilizando algum método 

contraceptivo, como uso de preservativo, só acontece porque 



“É UMA RESPONSABILIDADE MINHA TAMBÉM!”: A IMPORTÂNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO MASCULINA NO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

 

610 
 

suas companheiras não podem utilizar outro método, devido a 

efeitos colaterais e adversos, ou por haver desconfiança em 

relação ao uso do método pela companheira (MORAIS et al., 

2014; CICERO et al., 2014). 

Essa preocupação com a saúde da companheira, 

desencadeia a preferência por um método definitivo como 

aponta Cicero et al., (2014), assim como, valores morais, como 

a religião, não permitir a utilização de outro por considerar 

abortivo são elencados para essa adesão ao método.  A 

religião, como formadora moral, se faz relevante nesse 

contexto, por ser formadora de opiniões, e consequentemente, 

de ações. E,  respeitar as crenças é necessário, buscando uma 

abordagem que compreenda o contexto, além de suprir a 

demanda do casal (SOARES et al., 2014).  

Para o processo de escolha de algum método a decisão 

deve ser tomada de maneira conjunta, tendo em vista que os 

dois são responsáveis pelo planejamento reprodutivo, evitando 

que a mulher seja a única responsável, e a única que faz uso 

de algum método disponibilizado. Assim, o homem, pela 

participação, assume seu direito, e a mulher sente-se 

valorizada e cuidada por seu companheiro.  

No processo de escolha, o número de filhos, e a idade 

são fatores determinantes, principalmente pela escolha da 

vasectomia, já que a maioria dos homens optantes pelo 

procedimento, tem média superior de filhos se comparado a 

taxa média de fecundidade do Brasil. E a participação da 

companheira nesse processo, com apoio, é alicerce de decisão. 

De forma discreta, os homens compartilhavam aspectos 

relacionados a sua saúde sexual e reprodutiva com suas 

companheiras, o que refere uma nova realidade, que o homem 
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também preocupa-se com aspectos do planejamento familiar, 

apesar de estigmas (CICERO et al., 2014). 

Essa realidade, visa necessidade de haver profissionais 

conhecedores dessas novas questões, e estarem atentos para 

abordar mais atividades no planejamento familiar, e atender de 

forma integral (CASARIN; SIQUEIRA, 2014). Pereira e Nery 

(2014) diz que para a implementação seja concretizada, é 

necessário analisar e conhecer o público. Assim, constrói-se 

estratégias específicas, com metas, e avaliação das ações, 

para que de fato seja de forma integral. 

Na escolha, poucos afirmam que houve existência de 

diálogos para escolha de método, e mesmo com diálogo, não 

estava sendo eficaz, por não haver consenso em relação ao 

uso, com grandes impasses quando um não deseja mais ter 

filhos e o outro ainda deseja. (MORAIS et al., 2014).  

Rodrigues, Rocha e Silva (2014), também apontam há 

dificuldade no diálogo com o companheiro, mesmo que esta 

saiba a relevância da utilização do preservativo. O mais 

prevalente é que a opinião do homem seja obedecida, essa 

dificuldade na utilização do preservativo implica na saúde do 

casal, já que estão mais suscetíveis aos riscos. 

Para contribuir com o diálogo, e atendimento integral ao 

homem, percebe-se que as ações, no planejamento reprodutivo 

não deve ser focado apenas na mulher, e no seu período 

gestacional. Assim, a unidade familiar é prevalecida, de não ser 

só vista como feminina, e levar o homem ao centro das 

discussões também, além de estimular a participação em todas 

as etapas, e compartilhamento de suas responsabilidades 

(MORAIS et al., 2014). 
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Nessa prática, surge um novo campo para a assistência, 

pois diante do interesse, pode se elaborar estratégias de 

aproximação do homem aos serviços, e em consequência, 

aborda para questões integrais a sua saúde. Nesse novo 

campo, é necessário que os profissionais estejam capacitados 

para atender as demandas desse público de forma especifica, 

de forma a incluí-los, orientando de forma coerente de acordo 

com seu contexto (CICERO et al., 2014). 

No estudo de Cicero et al. (2014), as orientações de 

assistência foram realizadas somente pelo médico, e psicólogo. 

Essas orientações forma direcionadas ao procedimento 

cirúrgico, exames preparatórios, e cuidados após a realização 

do procedimento. E em nenhum momento outro profissional foi 

descrito como parte de ser prestador dessas orientações, o que 

infere que a existência de outros profissionais, poderia ter tido 

uma abordagem menos medicalizante, buscando a continuação 

do envolvimento do homem e inclusão em outras atividades.  

Isso não infere que os profissionais não sejam 

capacitados, mas que, muitas vezes, sabem dos fatores que 

contribuem de maneira positiva para a comunicação, no 

entanto, não utilizam desse mecanismo nas consultas.  Isso 

afasta essa clientela do profissional, e do atendimento na 

assistência (CICERO et al., 2014). 

Devido a isso, os homens são atendidos de forma 

genérica.  Pereira e Nery (2014), no seu estudo, afirmam que 

em nenhum momento, cita-se sobre participação no 

planejamento reprodutivo, mostrando o déficit em exercer seu 

direito, e atesta a coadjuvância nas suas demandas e qualidade 

de vida. Estes só participam por meio de demanda espontânea, 

de forma mais prevalente em programas de hipertensão, 
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diabetes, consulta médica e odontológica, ou atividades 

curativas, fisioterapia, e atividades de saúde mental. Dessa 

forma, a capacitação do profissional é mais uma vez 

evidenciada, tornando-se imprescindível a sua orientação sobre 

todos os aspectos da saúde, que são garantidos aos homens, 

no tocante a saúde sexual e reprodutiva. 

Assim, na atenção básica, os serviços devem ser 

estratégicos para o atendimento desse público, principalmente, 

caso seja pela busca por planejamento reprodutivo. E se pela 

busca do procedimento da cirurgia de vasectomia, deve-se 

fazer um processo de vínculo e comunicação ativo, por ser algo 

com raízes culturais de tabus. Os atendimentos devem primar 

por orientações de qualidade, atendendo a todas as demandas 

do homem. No diálogo, deve-se mostrar que há relatos de que 

não houve malefícios, e pelo contrário, houve benefícios a 

saúde sexual e reprodutiva, com destaque para diminuição de 

tensões, possibilitando viver a sexualidade plena sem a 

preocupação de gravidez não planejada. Na possibilidade de 

haver medos, estes devem ser esclarecidos de forma a garantir 

os direitos sexuais e reprodutivos (CICERO et al., 2014). 

A participação do homem na saúde reprodutiva, tem sido 

elencada para contribuir na implementação de sua adesão de 

fato, como direito garantido. Isso reflete no planejamento 

reprodutivo, através do conhecimento de autonomia, por 

escolhas de métodos, assim como na decisão de ter filhos ou 

não, quando tê-los e a paternidade ser vivenciada de forma 

ativa. Devem estar inseridos, todos os homens em idade 

reprodutiva, nas ações de planejamento familiar o que inclui, 

jovens e adolescentes, estes devem protagonizar desde o 

momento de início da vida sexual, sua autonomia e 
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compartilhamento de corresponsabilidades com a 

companheira, principalmente, no tocante a prevenção de 

infecções e busca por preservativos (ARAÚJO et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se com esse estudo poucas pesquisas em 

relação a temática o que infere no atendimento pela equipe de 

saúde, demonstrando um quadro deficitário em ações 

específicas ao homem, além de ser limitação do estudo. Assim, 

a assistência necessita incluir o homem no Planejamento 

Reprodutivo para descontruir os padrões de masculinidade que 

impedem a participação, e ser de fato um processo bilateral.   

Para atentar a distribuição de responsabilidades pelo 

casal, desconfigurando o cenário onde a participação feminina 

é maior. Com isso, o pronome “eu” usado pela mulher deve ser 

substituído por “nós” no que se refere as atribuições do 

planejamento, os dois devem estar cientes que são 

semelhantes com responsabilidades diferentes.  

Isso deve ser focal já que foi observado que o homem 

tem conhecimentos superficiais de sua saúde reprodutiva, bem 

como, do planejamento em si, para que a forma de apoio não 

seja somente de forma logística. Portanto, as ações de saúde 

devem ser voltadas para desenvolver o conhecimento sólido 

neste público afim de possibilitar a participação efetiva e 

contínua em todos os processos do planejamento reprodutivo.   

Compreende-se, entretanto, que para essa igualdade ser 

alcançada deve haver uma abordagem mais ampla, a questão 

das relações de gênero deve ser abordada primariamente no 

âmbito educacional, havendo a sensibilização dos mais jovens 
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no que diz respeito a igualdade de gênero, na tentativa de 

alcançar essa igualdade em todas as esferas da vida, inclusive 

a reprodutiva. Diante disso, para estudos vindouros vale 

pesquisar sobre estratégias de sensibilização para a inclusão 

masculina. 
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RESUMO: Sabe-se que a causa da infertilidade existe no 
parceiro masculino em aproximadamente metade de todos os 
casais inférteis. Nesse contexto, há pesquisas relacionados a 
Maca (Lepidium meyenii), como um potencial nutracêutico, uma 
planta nativa do planalto peruano que impressionou o mercado 
internacional devido às suas propriedades medicinais, entre 
outros, pelos seus efeitos de aumento da fertilidade, e também 
com resultados significativos sobre mecanismos biológicos do 
estresse oxidativo/mecanismos moleculares de ação 
inflamatória. Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a 
seguinte questão: De que forma a maca peruana pode ajudar 
na fertilidade masculina? Além disso formulou-se o seguinte 
objetivo: buscar através da literatura dados científicos que 
comprovem a eficácia da planta no que diz respeito a fertilidade. 
Apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi 
feita de forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da 
aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a 
atingir o objetivo desse método. Pelos estudos apresentados foi 
possível obter excelentes respostas no que trata-se de 
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quantidade, motilidade e volume de espermatozoides, além da 
função erétil e do desejo sexual em seres do sexo masculino. 
Porém, as evidências disponíveis sobre se a maca peruana 
aprimora ou não a fertilidade, melhorando parâmetros seminais 
ainda é inconclusiva. Pesquisas futuras e mais rigorosas 
testando os efeitos da maca devem ser realizadas. 
Palavras-chave: Maca Peruana. Lepidium meyenii. Fertilidade. 
 
INTRODUÇÃO 

As taxas de fertilidade humana estão diminuindo em todo 

o mundo, e a infertilidade é um sério problema de saúde pública 

e vem aumentando rapidamente sua epidemiologia.  

Infertilidade é definida como falha na obtenção de 

gravidez clínica após ≥12 meses de relação sexual regular e 

desprotegida, e sua prevalência é de ~ 9%. Sabe-se que a 

causa da infertilidade existe no parceiro masculino em 

aproximadamente metade de todos os casais inférteis (LEE et 

al., 2016). 

Existem várias causas de infertilidade masculina, 

incluindo a produção espermatozoides defeituosos, obstrução 

do trato reprodutivo, inflamação e distúrbios sexuais, como 

disfunção erétil e ejaculação retrógrada. (AOKI et al., 2018) E, 

de acordo com Zhang, Zhou e Ge (2019), os agentes sintéticos 

disponíveis para melhorar a função sexual pode produzir efeitos 

secundários negativos a longo prazo, assim, a exploração de 

drogas naturais amplamente disponíveis e eficazes de plantas 

medicinais que têm sido utilizados em terapias alternativas é de 

grande importância na saúde global.  

Nesse contexto, há pesquisas relacionados a Maca 

(Lepidium meyenii), como um potencial nutracêutico, uma 

planta nativa do planalto peruano que impressionou o mercado 
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internacional devido às suas propriedades medicinais, entre 

outros pelos seus efeitos de aumento da fertilidade, e também 

com resultados significativos sobre mecanismos biológicos do 

estresse oxidativo/mecanismos moleculares de ação 

inflamatória (GONZALES et al., 2009); INOUE et al., 2016). 

Os hipocótilos secos da Maca são ricos em elementos de 

alto valor nutricional, tais como hidratos de carbono, proteínas, 

lípidos, aminoácidos essenciais, e ácidos graxos livres. Além 

disso, Maca contém vários metabolitos secundários, tais como, 

macamidas macaridine, alcalóides, e glucosinolatos (Tafuri et 

al., 2019) Existem inúmeras substâncias nos tubérculos da 

Maca, vários típicos componentes incluindo aminoácidos, 

alcalóides (macainas), ácidos graxos (ácido linoléico, palmítico, 

oleico, etc), taninos, saponinas e vários microelementos. Sendo 

rica nessas substâncias, ela tem um potencial significativo para 

tratar várias doenças e distúrbios. Pensa-se que a maca 

melhora a disfunção sexual e a infertilidade masculina há muito 

tempo, mesmo antes de ter sido relatado que o consumo do 

extrato de Maca aumentava a concentração sérica de 

testosterona, aumentando a capacidade esteroidogênica das 

células Leydig e melhorando os parâmetros de desempenho 

sexual em um modelo animal.  

Mas recentemente mecanismos mais específicos estão 

sendo avaliados, e observa-se aumento na fertilidade com 

relação à melhora na qualidade do sêmen e no aumento da sua 

produção, especificamente, numa relação de aumento das 

concentrações de NO e cGMP no pênis (SUN et al., 2018). 

Para atuação nesses mecanismos, o Lepidium meyenii 

apresenta três principais fenótipos - benzenoacetonitrilo, os 

ácidos graxos insaturados e a manose, sendo que, esses 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzales%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090350
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compostos são mais efetivos quando advindos da Maca preta, 

se comparado com a Maca amarela e vermelha (CLÉMENT et 

al., 2010). 

METODOLOGIA 

Para a elaboração da presente revisão integrativa as 

seguintes etapas foram percorridas: estabelecimento da 

hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); 

definição das informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados; análise dos resultados; discussão e 

apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na 

apresentação da revisão.  

Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte 

questão: De que forma a maca peruana pode ajudar na 

fertilidade masculina? Além disso formulou-se o seguinte 

objetivo: buscar através da literatura dados científicos que 

comprovem a eficácia da planta no que diz respeito a fertilidade.  

Para a seleção dos artigos foram utilizados documentos 

disponíveis online, em língua portuguesa, espanhola e inglesa, 

devidamente referenciado na bibliografia. A busca foi realizada 

em bases de dados eletrônicos como PubMed e Cochrane. Os 

descritores utilizados no decurso de revisão em língua 

portuguesa, espanhola, e inglesa, foram considerados “maca 

peruana”, “lepidium meyenii”; “fertility” e “fertilidade”. Através 

desse procedimento de pesquisa, foram utilizados 12 artigos 

para a realização do trabalho. 

Os critérios de inclusão dos artigos definidos, 

inicialmente, para a presente revisão integrativa foram: artigos 

publicados em português, inglês e espanhol, disponíveis nas 

bases de dados, com período compreendido entre 2010 a 2019, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cl%C3%A9ment%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20452008
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e artigos publicados cuja metodologia adotada permitisse obter 

evidencias clinicas e pré clinicas fortes.  

Estabeleceu-se que artigos de revisão de literatura e 

artigos que não abordassem sobre o tema, algo relacionado 

com o tema, não seria utilizado. A pesquisa por esses artigos 

ocorreu primeiramente pela procura de títulos que ofereçam 

coerência com o tema, posteriormente foi lido o resumo, e logo 

após, os estudos foram lidos integralmente, avaliando a 

capacidade metodológica para utilização dos dados. 

Para a análise e posterior síntese dos artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão foi utilizado uma tabela 

sinóptica especialmente construído para esse fim, que 

contemplou os seguintes aspectos, considerados pertinentes: 

referência; metodologia dos estudos de forma concisa e clara; 

resultados/conclusão. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados 

obtidos foi feita de forma descritiva, possibilitando ao leitor a 

avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de 

forma a atingir o objetivo desse método e fornecendo subsídios 

capazes de impactar positivamente na qualidade da prática dos 

profissionais de saúde habilitados a prescrever o referido 

fitoterápico.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados estão exibidos em forma de tabela, 

contendo 8 estudos. As informações obtidas através destes 

estudos expostos na tabela, e em formato de discussão breve, 

demonstram efeitos e correlações da maca peruana na 

fertilidade masculina.  
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Tabela 1. Efeitos e correlações da maca peruana na fertilidade 

masculina. 

Referência Metodologia Resultados 

Zhang; 

Zhou; Ge, 

2019. 

 

100 camundongos 

fêmeas receberam 

uma injeção 

subcutânea de 0,02 

mg de benzoato de 

estradiol 48h antes 

do início do 

experimento. 50 

camundongos 

machos haviam 

experimentado 

treinamento em 

comportamento 

sexual. Os ratos 

machos com 

experiência sexual 

foram divididos em 

cinco grupos de 10 

ratos. Todos os 

animais foram 

tratados por gavagem 

oral uma vez ao dia 

por 14 dias 

consecutivos. Grupo 

1: serviu como 

controle e recebeu 

Os resultados desse 

estudo indicaram que 

os extratos 

combinados tiveram 

uma melhor eficácia 

em termos de 

excitação sexual do 

que os dois extratos 

únicos. Os efeitos de 

extratos combinados 

da raiz da maca em 

combinação com a 

cebolinha chinesa na 

função sexual em 

camundongos machos 

ao longo de 14 dias 

indicaram que essa 

combinação diminuiu a 

latência de montagem 

e latência da 

ejaculação e 

aumentou 

significativamente a 

frequência da 

ejaculação. 
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1ml de óleo de chá 

(camélia); Grupo 2: 

tratado com 200 

mg/kg (b.w.) de 

extrato de maca; 

Grupo 3: 

administrado com 

200 mg/kg (b.w.) de 

extrato chinês de 

semente de 

cebolinha; Grupo 4: 

recebido com 200 

mg/kg (b.w.) da 

combinação e o 

Grupo 5, que serviu 

como grupo de 

controle positivo, 

recebeu 14mg/kg de 

Viagra para melhorar 

o comportamento 

sexual. 

Sanchez-

Salazar; 

Gonzales, 

2018. 

Avaliar a contagem 

de espermatozóides 

em 105 

camundongos 

machos que 

receberam extrato 

aquoso fervido de 

hipocótilos de maca 

amarela de diferentes 

A redução no pH do 

extrato de maca 

aumentou a contagem 

de espermatozóides.  

O extrato aquoso de 

maca foi eficaz 

somente após 

administração oral. 

Concluindo, o maior 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez-Salazar%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29160562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez-Salazar%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29160562
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tamanhos, sob 

diferentes condições 

de pH e usando duas 

vias de administração 

diferentes. Cinco 

camundongos por 

grupo foram tratados 

diariamente por 3 

dias com extratos 

aquosos veículo (oral 

e intraperitoneal) ou 

maca (5 mg / 0,5 ml / 

dia) pertencentes à 

primeira, segunda, 

terceira e quarta 

categorias, de acordo 

com seu tamanho de 

hipocótilo. 

tamanho dos 

hipocótilos apresentou 

o melhor efeito 

biológico, e o baixo pH 

no extrato e a 

transformação após a 

passagem 

gastrointestinal são 

importantes para sua 

ação biológica. 

 

Onaolapo; 

Oladipo; 

Onaolapo, 

2018.  

 

Avaliar os efeitos de 

Lepidium meyenii 

(Maca) na toxicidade 

gonadal induzida por 

ciclofosfamida (CYP) 

em camundongos 

machos.  Os ratos 

foram divididos em 4 

grupos de 

tratamento: controle 

de veículo, controle 

de CYP, CYP mais 

A administração de 

CYP foi associada ao 

estresse oxidativo, 

subfertilidade e índices 

morfométricos / 

morfológicos da lesão 

gonadal, enquanto a 

administração de 

Maca mitigou a 

toxicidade e 

subfertilidade gonadal 

induzida por CYP. Este 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Onaolapo%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29047156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oladipo%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29047156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oladipo%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29047156
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Maca oral (500 ou 

1.000 mg / kg) e 

Maca oral (500 ou 

1.000 mg / kg). O 

CYP foi administrado 

por via intraperitoneal 

(dias 1-2), enquanto 

veículo ou Maca 

foram administrados 

diariamente por 28 

dias. 

estudo mostra que 

Maca é benéfica na 

mitigação da 

insuficiência gonadal. 

Prete et 

al., 2017. 

Dez garanhões de 

criação ativos foram 

incluídos no estudo. 

Os animais foram 

divididos em um 

grupo controle (C: n5) 

e um grupo de 

tratamento (M: n5). 

Todos os indivíduos 

foram aleatoriamente 

designados para 

grupos antes do início 

do estudo, e a 

sequência de 

atribuições era 

desconhecida por 

qualquer um dos 

investigadores. Após 

a primeira coleta de 

Esse estudo sugeriu 

que a suplementação 

com pó de maca 

amarela aumenta a 

quantidade e a 

qualidade do sêmen 

dos garanhões. A 

concentração 

espermática e a 

contagem total de 

espermas (TSC) foram 

maiores no grupo M do 

que no grupo C aos 30 

dias e aos 60 dias após 

o término da 

suplementação. A 

motilidade total e 

progressiva foi maior 
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esperma basal (dia 

D0), Maca foi 

administrada por 60 

dias. O sêmen foi 

coletado com uma 

vagina artificial, três 

vezes por semana 

em todos os 

garanhões, 

começando um mês 

antes do início do 

período do estudo e 

durante todo o 

período do estudo. 

No decorrer do 

experimento, 

coletamos sêmen 

uma vez por mês (D0, 

dia em que a 

suplementação com 

a dieta Maca 

começou e D30, D60, 

D90 e D120) para um 

total de cinco 

ejaculados/garanhão 

e 50 amostras totais. 

Cada dia da coleta de 

sêmen, antes da 

coleta de sêmen, 

foram coletadas 

no M do que no grupo 

C em D90 e D120.  
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amostras de sangue 

às 5:00 da manhã e 

foram utilizados para 

avaliar as 

concentrações de 

testosterona. 

Cuya et al., 

2016. 

Foram utilizados 

cinco animais em 

cada grupo, conforme 

grupo 1: 

camundongos sem 

tratamento (controle); 

Grupo2: 

camundongos 

expostos a simulação 

a campos magnéticos 

de baixa frequência 

(ELF-MF); Grupo 3: 

camundongos com 

subfertilidade 

induzida 

quimicamente pelo 

cetoconazol; Grupo 

4: camundongos com 

subfertilidade 

induzida 

quimicamente pelo 

cetoconazol e 

suplementados 

diariamente com 

Com esse estudo foi 

possível concluir que a 

motilidade 

espermática aumentou 

no grupo 

quimicamente subfertil 

suplementado com 

maca. A porcentagem 

de motilidade 

espermática dos 

camundongos que 

receberam apenas 

maca foi de 86,03% ± 

3,51%, enquanto no 

grupo falso foi de 

53,5% ± 7,86%. A 

contagem de 

espermatozóides em 

camundongos do 

grupo de subfertilidade 

química diminuiu, 

enquanto melhorava 

significativamente no 

grupo quimicamente 
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maca; Grupo 5: 

camundongos 

expostos a ELF-MF; 

Grupo 6: 

camundongos 

expostos ao ELF-MF 

e suplementados 

diariamente com 

maca; e Grupo 7: 

camundongos 

suplementados 

apenas com maca. 

Os parâmetros 

espermáticos foram 

avaliados após 35 

dias de tratamento 

sob critérios da OMS 

2010. 

subfértil suplementado 

diariamente com 

maca. Os valores para 

o grupo controle, o 

grupo maca e o grupo 

exsposto a simulação 

para ELF-MF foram 

57,4 ± 19,6/ml, 69,2 ± 

12,2/ml e 58,4 ± 

14,10/ml, 

respectivamente.  

Gonzales-

Arimborgo 

et al., 

2016. 

A amostra aleatória 

final incluiu 94 

indivíduos morando 

em baixa altitude (LA) 

a 150m (Lima, Peru) 

e 99 indivíduos em 

alta altitude (HA) a 

4340m de altitude 

(Cerro de Pasco, 

Peru). A idade dos 

sujeitos em cada 

grupo de intervenção 

Durante o período 

desse estudo, o 

consumo de extratos 

secos por spray de 

maca preta e vermelha 

aumentou a 

autopercepção do 

desejo sexual, humor e 

energia. De fato, a 

autopercepção do 

aumento do desejo 

sexual, humor e 
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Fonte: Próprio autor. 

 

e a proporção entre 

homens e mulheres 

foi semelhante no LA 

e no HA.. Este foi um 

estudo randomizado, 

duplo-cego e 

controlado por 

placebo, de 12 

semanas, onde cerca 

de um terço dos 

indivíduos receberam 

extratos secos por 

spray de maca preta, 

maca vermelha ou 

placebo em uma 

quantidade de 3 g. 

Extratos de maca ou 

placebo secos por 

spray têm a mesma 

aparência. Cada 

sujeito recebeu 

apenas um tipo de 

produto. Os 

indivíduos não 

conseguiram 

diferenciar entre os 

produtos. 

energia foram mais 

relevantes com a maca 

vermelha do que com 

a maca preta. Porém, 

embora a maca 

vermelha tenha 

aumentado mais o 

desejo sexual do que a 

maca negra, o efeito 

parece ser modesto, 

uma vez que 

representou apenas 

50% dos indivíduos. A 

suplementação com 

extrato seco de maca 

também foi útil para 

melhorar a percepção 

subjetiva do bem-estar 

geral e sexual em 

homens adultos com 

disfunção erétil leve. 
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Melnikovo

va et al., 

2015. 

Este estudo, usando 

um projeto 

prospectivo, 

randomizado, 

controlado por 

placebo e duplo-

cego, designou 

aleatoriamente 18 

pacientes para o 

grupo de estudo (7 

pacientes) e para o 

grupo controle (11 

pacientes), durante o 

período de 12 

semanas, utilizando o 

tratamento ativo por 

maca gelatinizada 

comparada a um 

placebo. A dosagem 

de pó nas cápsulas 

de enterossolvente 

de gelatina, cada 

uma continha 350 

mg; a dose diária foi 

de cinco cápsulas, 

igual a 1,75 g. As 

amostras de sêmen 

foram coletadas 

antes, na 6ª e na 12ª 

semana de 

Nenhuma diferença 

estatisticamente 

significante foi 

encontrada entre os 

parâmetros do sêmen 

em diferentes datas de 

coleta e os grupos 

maca versus placebo 

nesse estudo. Isso 

pode ser devido à 

maior variação dentro 

dos grupos. No 

entanto, descobriram 

que todos os 

parâmetros de 

qualidade avaliados 

mostraram tendências 

crescentes no grupo 

maca após 12 

semanas do estudo. A 

contagem total de 

espermatozóides 

aumentou em 20%, a 

concentração 

espermática em 14%, 

a contagem de 

esperma móvel em 

14%, a contagem 

progressiva de 

espermatozóides em 
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tratamento. Amostras 

de sangue foram 

coletadas antes e 

após o julgamento. 

18%, o volume de 

sêmen em 9% e a 

morfologia normal dos 

espermatozóides em 

21%. No grupo 

placebo, a contagem 

total de 

espermatozóides 

também aumentou em 

20%, mas a 

concentração 

espermática não 

mudou e a contagem 

móvel de 

espermatozóides e a 

morfologia normal dos 

espermatozóides 

diminuíram 10% e 

14%, respectivamente.  

Inoue; 

Farfan; 

Gonzales, 

2016. 

Os efeitos do butanol 

/ frações aquosas 

particionados do 

extrato de metanol da 

maca amarela e preta 

foram examinados.  

O conteúdo fenólico 

total (CPT) e a 

capacidade 

antioxidante do 2,2'-

difenil-1-picril-hidrazil 

A administração de 

maca negra resultou 

em maior 

concentração da 

contagem de 

espermatozoides no 

epidídimo e no ducto 

deferente em 

comparação com a 

maca amarela. Um 

efeito biológico mais 
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Diante dos resultados obtidos pelos estudos 

apresentados nesta tabela, podemos observar que a maca 

peruana tem apresentado excelentes respostas no que se trata 

de quantidade, motilidade e volume de espermatozoides, além 

da função erétil e do desejo sexual em seres do sexo masculino. 

No que diz respeito à função sexual e reprodutiva em ratos, 

Maca tem efeitos favoráveis no comportamento sexual, peso 

testicular e espermatogênese, principalmente nos estágios 

iniciais. Em humanos, é relatado que o tratamento com Maca 

melhora o desejo sexual sem uma mudança no estado de 

espírito em homens adultos saudáveis. (AOKI et al., 2018) 

A motilidade dos espermatozoides é um parâmetro muito 

importante relacionado com a fertilidade, já que este diminui à 

medida que aumenta o nível de esteroides ou quando o 

equilíbrio de oxidação-antioxidação é alterada por inflamação 

ou infecção do epidídimo (CUYA et al, 2016). 

E apesar de a grande maioria dos estudos realizados não 

terem encontrado mudanças hormonais nos níveis séricos do 

sangue com a suplementação da maca peruana, Cuya et al. 

(2016) teve uma nova descoberta. Em sua pesquisa relatou 

foram utilizados para 

avaliar as frações da 

maca in vitro 

alto foi observado no 

extrato metanólico e 

no extrato aquoso do 

que na fração butanol 

da maca. 
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que, a administração de extratos de maca aumenta o nível de 

testosterona no sangue, o que é um fator importante para a 

motilidade do esperma e pode ser atribuível aos efeitos 

sinérgicos de vários componentes de maca, tais como 

aminoácidos, esteróis, vitaminas e saponinas.  

No entanto, esses resultados conflitantes podem estar 

relacionados a diferenças entre espécies, tempo de tratamento, 

duração do ciclo germinativo ou presença de antioxidantes e/ou 

composição do plasma seminal e se o teste foi realizado in vivo 

ou in vitro. (CUYA et al., 2016).  

Além de que, é plausível dizer que as propriedades 

percebidas da maca para melhorar a fertilidade podem resultar 

das propriedades protetoras e nutricionais da maca, e não de 

um efeito direto na produção do esperma. (BEHARRY et al, 

2017) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existem muitos relatos de experiências anteriores sobre 

a eficácia da ingestão oral de maca. A maca é conhecida como 

um suplemento antioxidante com eficácia em várias doenças e 

condições, apresentada como um potente suplemento sem 

prescrição. Enquanto os homens preferirem usar produtos sem 

prescrição para aumentar a fertilidade em vez de medicamentos 

prescritos ou qualquer intervenção médica, vale a pena 

continuar avaliando seus possíveis benefícios, não só quanto a 

fertilidade, mas também pode melhorar a hipertensão, diabetes 

melito, dislipidemia e depressão. (MELNIKOVOVA et al, 2015; 

AOKI et al., 2018) 

Porém, as evidências disponíveis sobre se a maca 

peruana aprimora ou não a fertilidade, melhorando parâmetros 
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seminais ainda é inconclusiva.  Algumas das principais 

limitações é que não existe informação suficiente para 

determinar uma dose eficaz apropriada, a frequência de 

dosagem ou a duração do tratamento necessária para atingir os 

efeitos terapêuticos desejados. (BEHARRY et al, 2017) 

Pesquisas futuras e mais rigorosas testando os efeitos 

da maca devem ser realizadas. 
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RESUMO: A análise da demanda masculina da unidade de 
saúde da família demonstra o fenômeno apontado pela Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 
instituída em 2009, indicando a necessidade de qualificar a 
saúde da população masculina, na perspectiva de linhas de 
cuidado que observassem a integralidade da atenção e a 
compreensão dos fatores que influenciam na demanda 
masculina pelos serviços na atenção básica em saúde. Dez 
anos após a sua instituição, observa-se a persistência do 
fenômeno de envelhecimento populacional e o alargamento dos 
índices de mortalidade da população masculina. Esse estudo 
tem como objetivo descrever elementos que dificultam a adesão 
da população masculina na busca a Atenção á saúde a partir 
da Atenção Básica, em comparação com os atendimentos a 
população feminina e sua problematização, sem a pretensão de 
estabelecer parâmetros universais sobre o assunto, mas de 
abordar este fenômeno na localidade e traçar discussões 
acerca de sua observação. O estudo foi desenvolvido em quatro 
etapas: revisão bibliográfica; coleta de dados; diagnóstico 
situacional; discussão dos resultados. A discussão faz uma 
análise dos dados obtidos do serviço na atenção à saúde do 
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homem, finalizando com considerações acerca da importância 
deste tema para os profissionais e usuários do sistema de 
saúde. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Relato de 
experiência 
 

INTRODUÇÃO 

 

O protagonismo feminino nos serviços de atenção básica 

em saúde como consequência das políticas públicas voltadas à 

saúde da mulher, em razão das suas características específicas 

quando da atenção à maternidade e cuidados pré-natais, 

favoreceu o fato de que a atenção à saúde do homem não 

esteve entre as prioridades governamentais e das políticas 

nacionais de saúde por muitos anos em comparação às 

políticas públicas voltadas à saúde da mulher. 

De fato, verificou-se uma crescente abordagem em 

estudos, projetos e ações específicos para a saúde da mulher, 

ao passo que essa realidade gerou graves problemas para a 

atenção integral à saúde masculina, sobretudo nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS), porta de entrada para o 

sistema de saúde, cujas diretrizes, segundo Barbosa (2014), 

ainda voltam suas ações predominantemente para a população 

feminina, infantil e idosa, causando distanciamento dos homens 

destes serviços.  

A Portaria do Ministério da Saúde n.º 1.944/09, que 

institui no âmbito SUS a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem,  traz em seu artigo 3.º, as diretrizes a serem 

observadas, onde destacam-se a integralidade – orientando 

que a assistência deve abranger todos os níveis de atenção e 



POR ONDE ANDA O USUÁRIO HOMEM NO SUS? RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

 

638 
 

a compreensão do modo de vida e contexto social; a 

organização dos serviços de forma a integrar o homem ao 

processo de saúde; a implementação hierarquizada com 

prioridade à atenção básica e a estratégia de saúde na família; 

e a reorganização das ações com o caráter inclusivo, 

reconhecendo o homem como sujeito que necessita de 

cuidados. 

Passados dez anos, os índices divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em 

2018, demonstraram a persistência do fenômeno de 

envelhecimento populacional associado ao alargamento dos 

índices de mortalidade da população masculina. 

Este fato provoca uma predominância da população 

feminina nos perfis etários mais elevados, cujos reflexos sociais 

e econômicos chamam a atenção dos setores de planejamento 

e operacionalização dos serviços de assistência à saúde (IBGE, 

2018). 

Ainda segundo o IBGE (2018), a sobremortalidade 

masculina1 (maior mortalidade da população masculina em 

relação à feminina) atingiu o maior índice histórico no ano de 

2015, nas faixas etárias compreendidas entre os 15-20 anos e 

entre 20-25 anos, demonstrando que a chance de um homem 

não atingir a faixa etária seguinte foi 4,5 vezes maior que uma 

mulher.  

Este fenômeno pode ser explicado, em princípio, pela 

maior incidência dos óbitos por causas violentas ou não 

                                            
  É o quociente (divisão) da taxa central de mortalidade masculina 
pela feminina em cada intervalo de idade (x, x+n). Fornece o número de 
vezes que um homem de idade x tem chance de não atingir a idade x+n, do 
que uma mulher. 
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naturais, que atingem com maior intensidade a população 

masculina. 

Todavia, nas discussões que deram origem a PNAISH, 

foi reconhecida a omissão estatal na atenção à saúde do 

homem, cujo cuidado esteve durante muito tempo relegado a 

um papel secundário pelos serviços de assistência em saúde, 

seja por fatores culturais, sociais, fisiológicos e/ou profissionais, 

assinalando que o modelo básico de atenção aos quatro grupos 

populacionais – crianças, adolescentes, mulheres e idosos – 

não é suficiente para tornar o País mais saudável, 

principalmente por deixar de fora nada menos do que 27% da 

população (GOMES et al., 2016).  

Analisando esses fatores à luz dos cuidados com a 

saúde, um estudo realizado através de uma parceria do 

Ministério da Saúde com o Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, Criança e Adolescente, Fernandes Figueira da 

Fundação Oswaldo Cruz, BRASIL (2013), apontou que uma das 

principais diferenças entre os gêneros (masculino/feminino) se 

refere aos cuidados com a saúde, o que fica evidente ao se 

comparar a concentração de consultas por habitante entre o 

sexo masculino (0,06) e o feminino (4,3).  

Essa diferença se reflete numa demanda de 235 milhões 

de consultas a mais para as mulheres em relação aos homens 

(71 vezes mais consultas femininas que masculinas). Foi 

constatado, ainda, que a concentração de consultas entre os 

homens cai ligeiramente com o aumento da idade, enquanto o 

inverso acontece com as mulheres, cuja concentração aumenta 

de 2 para 8,4 consultas, respectivamente, na faixa etária de 20 

a 29 anos e de 50 a 59 anos de idade, atingindo 168 vezes mais 

consultas do que os homens dessa mesma faixa de idade.  
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Na descrição de Crivelaro (2014), a característica do 

homem é de se manter distante dos serviços de saúde, o que 

se verifica principalmente no nível de atenção primária, e que a 

principal dificuldade em atender as demandas da população 

masculina ocorre devido à demora nos agendamentos ou a falta 

de especialistas na área, impactando diretamente na 

implementação da PNAISH, pela consequente falta de 

motivação no acesso ao serviço de atenção básica, o que o 

conduz a porta de entrada secundária, já com o quadro da 

doença crônica instalado e no ponto de atenção terciário, com 

risco geralmente grave.  

Os homens são mais vulneráveis às doenças, 

enfermidades graves e crônicas, e não buscam os serviços de 

atenção básica, ingressando no sistema de saúde 

majoritariamente pela atenção ambulatorial e hospitalar, de 

média e alta complexidade, o que agrava a morbidade e gera 

maiores custos para o sistema de saúde. Grande parte da não 

adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, 

segundo do Ministério da Saúde, decorre de variáveis culturais, 

tais como estereótipos de gênero, enraizados há séculos na 

cultura patriarcal, suas crenças e valores do que é ser 

masculino (GARCIA; FONSÊCA, 2016).  

Segundo Gomes (2003), a crise da masculinidade do 

final do século XX, associada aos diversos sentidos sociais e 

seus significados atribuídos à sexualidade masculina, 

produzem reflexos no campo da saúde, revelando dificuldades, 

principalmente, no que se refere à promoção de medidas 

preventivas. 

Essa constatação, que no estudo mencionado partiu do 

pressuposto do exame preventivo do câncer de próstata, ainda 
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se faz presente nos dias atuais, neste e em diversos outros 

campos da saúde do homem. 

O estudo de Vieira et al. (2013) sobre os fatores da não 

procura do atendimento nas unidades de saúde da família pela 

população masculina apontou a falta de preocupação com a 

saúde e prevenção de doenças, a dificuldade em se 

reconhecerem doentes e o medo da descoberta de alguma 

doença grave. 

Prosseguem os autores na análise, considerando que os 

estereótipos de gênero contribuem para o afastamento da 

população masculina das UBSF, indicando a necessidade de 

mudança de percepções, tanto da população masculina, quanto 

dos profissionais que a acolhe.  

Considerando os fatores já mencionados, que envolvem 

desde o aspecto cultural e sua influência sobre o sentimento de 

invulnerabilidade, bem como a necessidade de adequação da 

distribuição dos serviços de saúde de acordo com as demandas 

e carências da população masculina, cuja alta morbimortalidade 

implica em desigualdades demográficas e fenômenos sociais, 

foi identificada a necessidade deste relato de experiência, 

sendo escolhida como foco do estudo a Unidade de Saúde da 

Família Maria de Lourdes Santos - PSF II, no Município de 

Junco do Seridó, Paraíba. 

A elaboração do relato de experiência acerca da 

demanda masculina na unidade de saúde da família e sua 

problematização não tem a pretensão de estabelecer 

parâmetros universais sobre o assunto, mas de abordar este 

fenômeno na localidade e traçar discussões acerca de sua 

observação. 

Com base na PNAISH e na experiência vivenciada este 
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estudo tem como objetivo descrever elementos que dificultam a 

adesão da população masculina na busca a Atenção á saúde a 

partir da Atenção Básica, em comparação com os atendimentos 

a população feminina. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência, o qual se 

apresenta como uma análise de aspectos considerados 

significativos na evolução da prática profissional, contendo 

informações sobre a demanda masculina nos atendimentos 

realizados, sobre a qual se justapõe a abordagem estatística 

em relação aos atendimentos direcionados à saúde da mulher 

e, a partir dos resultados alcançados, busca-se estabelecer a 

relação entre teoria e prática dos conhecimentos desenvolvidos 

através do referencial teórico apresentado. 

Utiliza-se como hipótese a baixa demanda pelos serviços 

de saúde pela população masculina nas unidades de saúde da 

família, a partir da qual são analisados os dados obtidos pelo 

sistema E-SUS de uma unidade de saúde da família localizada 

no Município de Junco do Seridó/PB. 

Com base na análise do marco teórico existente acerca 

dos fatores deste problema, foi estabelecido um desafio prático 

para identificar, quantificar e demonstrar a relevância do 

fenômeno e sua observação, a partir do que se estabelecem 

sugestões e propostas para o seu enfrentamento. 

No dizer de Malfitano (2011), o que importa no processo 

dialético de conhecimento da realidade são a crítica e 

conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme 

a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano 
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histórico-social. Segundo a autora, esse trânsito entre a teoria 

e a ação deve buscar contribuições para o desenvolvimento de 

mudanças sociais. 

O estudo foi desenvolvido em quatro etapas: revisão 

bibliográfica; coleta de dados; diagnóstico situacional; 

discussão dos resultados.  

Os procedimentos metodológicos empregados no relato 

de experiência empregam a pesquisa descritiva e exploratória, 

iniciando com a observação do fenômeno objeto da curiosidade 

científica e a definição do marco teórico de referência. 

A abordagem da pesquisa é qualiquantitativa, de forma 

que o pesquisador se propõe a estudar o objeto, no sentido de 

buscar o entendimento sobre a demanda masculina na unidade 

de saúde da família a partir de uma análise quantitativa.  

Em seguida, a pesquisa qualitativa possibilita a 

exploração, a descrição da complexidade do tema e problema 

de pesquisa, ensejando a análise e compreensão do fenômeno 

envolvendo os indivíduos e o objeto de pesquisa. 

 A abordagem estatística considerou o período de 06 

(seis) meses (abril a setembro/2019) de atendimentos 

realizados na unidade de Saúde da Família Maria de Lourdes 

Santos - PSF II, no Município de Junco do Seridó, Paraíba e a 

amostra foi composta por todos os atendimentos realizados 

pelo profissional na área de atuação. 

A metodologia aplicada se inicia com a coleta dos dados 

e sua planificação, diferenciando os atendimentos realizados de 

acordo com os gêneros dos pacientes (masculino e feminino), 

observando e quantificando a eventual disparidade na demanda 

vivenciada diante da perspectiva do fenômeno sociológico 

apontado pela PNAISH e pelo referencial teórico apresentado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da análise dos dados da pirâmide etária do Município de 

Junco do Seridó/PB, obtidos pelo IBGE (2010) e expostos na 

figura abaixo, verifica-se que existe um aparente equilíbrio da 

distribuição da população entre os sexos masculino e feminino, 

que se prolonga durante todas as faixas etárias. 

 

Figura 1. Pirâmide Etária do Município de Junco do 
Seridó/PB – IBGE, 2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Em seguida, a exposição dos dados na tabela contendo 

o relatório mensal dos atendimentos realizados no período de 

06 (seis) meses, compreendidos entre abril a setembro/2019, 

na unidade de Saúde da Família Maria de Lourdes Santos - PSF 

II, no Município de Junco do Seridó/PB, demonstra uma 

diferença considerável no número de atendimentos realizados, 

distribuídos segundo os gêneros masculino e feminino. 
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Tabela 1. Atendimentos realizados na Unidade de Saúde da 
Família Maria de Lourdes Santos - PSF II, Junco do 
Seridó/PB, no período de abril a setembro/2019. 

 Abr Mai Jun Jul Ago Set Total por gênero 

Masc. 129 115 119 107 156 36 662 

Fem. 209 226 224 199 264 62 1184 

Mensal 338 341 343 306 420 98  

Fonte: NETA (2019). 
 

A partir desta exposição, em comparação com os dados 

da pirâmide etária do Município, verifica-se que ainda que exista 

um aparente equilíbrio da distribuição da população entre os 

sexos masculino e feminino, a demanda dos atendimentos 

destas é praticamente o dobro daqueles. 
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Gráfico 1. Distribuição dos atendimentos mensais 
realizados na Unidade de Saúde da Família Maria de 
Lourdes Santos - PSF II, Junco do Seridó/PB. 

 
Fonte: NETA (2019). 

 

Percebe-se a partir do gráfico acima uma evidente 

desproporção na distribuição por gênero dos atendimentos 

mensais realizados na Unidade de Saúde da Família Maria de 

Lourdes Santos - PSF II, Junco do Seridó/PB. 

Essa constatação reforça a percepção inicialmente 

adotada no sentido de que a população masculina precisa de 

cuidado específico diante de suas necessidades, 

estabelecendo-se uma política de acolhimento e estímulo à 

demanda espontânea e, sendo necessário, um programa de 

busca ativa dos indivíduos do sexo masculino na área de 

atuação, visando adequar a distribuição dos serviços de saúde 

de acordo com as demandas e carências da população 

masculina. 

Na abordagem das questões de saúde, o gênero é um 
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fator de viés sociocultural, baseado em relações sociais de 

sexo, as quais estão permeadas pelo poder e desigualdade, 

devido ao histórico domínio masculino. 

Para tanto, incluir os homens em atividades e ações que 

envolvam o autocuidado, valorização do corpo em relação à 

saúde e o cuidado voltado aos outros, é um enorme desafio, 

pois não são práticas corriqueiras na sua socialização 

(BARBOSA, 2014). 

Por esta razão, a escassez de medidas de promoção e 

proteção à saúde e prevenção de doenças especificamente 

direcionadas aos homens e o despreparo dos profissionais de 

saúde na recepção e na orientação destes indivíduos implicam 

em dificuldades no acesso primário. 

A constatação da baixa acessibilidade pela população 

masculina aos serviços de saúde na atenção primária indica 

que esses indivíduos estão, nesta perspectiva, em situação de 

vulnerabilidade (CRIVELARO, 2014). 

Há, portanto, uma percepção de que a população 

masculina carece de cuidado específico diante de suas 

necessidades, e que a representatividade desta parcela nos 

serviços de saúde deve ser encorajada pelos profissionais nos 

diversos pontos de atenção, em especial, na APS, para a 

mudança efetiva de paradigmas culturais (SILVA, 2017).  

Contudo, a prestação de um cuidado integral a 

população masculina pelos serviços da APS ainda se constitui 

um desafio para profissionais e gestores, que por vezes limitam 

a assistência aos sintomas físicos e biológicos, sem considerar 

o contexto econômico e social em que esses usuários estão 

inseridos. Soma-se a esse fato, a falta de planejamento dos 

gestores e profissionais na elaboração de estratégias que 
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possibilitem a organização do fluxo de atendimento visando 

proporcionar um atendimento integral (DUARTE et al., 2017). 

Estudo recente de Coelho et al. (2018) sobre as causas 

da pouca adesão masculina aos serviços de saúde na atenção 

básica, detectou que nas atividades em grupo que envolvem 

exclusivamente homens e também homens e mulheres, 

observam-se traços de socialização marcados por preconceitos 

sexistas e de gênero.  

O texto retrata que alguns homens possuem receio da 

exposição de fraquezas pessoais, bem como evitam a 

abordagem de determinados assuntos na presença de 

mulheres. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante da análise dos dados obtidos, percebe-se que a 

saúde do homem, dadas as características sociais, econômicas 

e culturais deste segmento da população não tem a devida 

atenção pelas políticas públicas de saúde, diante da maior 

prevalência dos temas ligados à mulher e a outros grupos 

sociais e terapêuticos, donde resultaram estatísticas 

alarmantes, justificando a edição da PNAISH, através da qual 

se iniciou uma verdadeira reconstrução do modelo de atenção. 

O conhecimento derivado deste relato de experiência 

tem como objetivo, em longo prazo, a compreensão dos 

mecanismos de atendimento, acesso e acolhimento, 

colaborando tanto para a efetividade do cuidado em benefício 

tanto da população masculina, usuária dos serviços, quanto 

para os profissionais envolvidos, responsáveis pela orientação 

e controle do processo de prevenção e restabelecimento da 
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saúde. 

Servindo a análise de base para o planejamento 

necessário para a ampliação da atuação da saúde do homem 

rede de saúde pública municipal, especificamente na unidade 

abordada, mas com repercussão para outras unidades e quiçá 

outros municípios, entende-se que foram atingidos os objetivos 

aqui propostos, dos quais se extraiu a relevância do estudo, 

dada a sua pertinência e presumida utilidade na área temática 

nele abordada. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BARBOSA, C. J. L. Saúde do homem na atenção primária: mudanças 
necessárias no modelo de atenção. Rev Saúde e Desenv, v. 6, n. 3, p. 99-
114, 2014. 
BRASIL. Portaria MS/GM nº 1.944 de 27 de agosto de 2009. Institui no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. Diário Oficial da União 2009; 28 ago. 
Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1944_27_08_2009.ht
ml>. Acesso em: 16 out. 2019. 
CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Características da população e dos 
domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível 
em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/junco-do-serido/panorama >. 
Acesso em: 30 out. 2019. 
COELHO, Elza Berger Salema. et al. Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. Santa Catarina: UFSC, 2018. Disponível 
em: 
<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/novembro/07/livroP
ol--ticas-2018.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2019. 
DUARTE, L.P. et al. Contribuição da Escuta Qualificada para a 
Integralidade na Atenção Primária. Rev Eletrônica Gestão & Saúde. v.8, 
n.3, p.414 – 429, 2017.  
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Tábuas Completas de Mortalidade 2017. 2018. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Complet
as_de_Mortalidade_2017/tabua_de_mortalidade_2017_analise.pdf>. 



POR ONDE ANDA O USUÁRIO HOMEM NO SUS? RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

 

650 
 

Acesso em: 16 out. 2019. 
GARCIA, P. T.; FONSÊCA, W. C. F. (Orgs.). Saúde do adulto e a saúde 
da família. São Luís: UFMA, 2016. (Cadernos de Saúde da Família, n. 5). 
Gomes R. Sexualidade masculina e saúde do homem: proposta para 
uma discussão. Ciênc Saúde Coletiva. 2003. 
_____. et al. Linhas de cuidados masculinos voltados para a saúde 
sexual, a reprodução e a paternidade. Ciência & Saúde Coletiva. v.21, 
n.5, p.1545-1552, 2016. DOI: 10.1590/1413-81232015215.26842015. 
MALFITANO, Ana Paula Serrata. Experiências de pesquisa: entre 
escolhas metodológicas e percursos individuais. Saúde e Sociedade, v.20, 
p.314-324. 2011. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
59702019000200501&script=sci_arttext>. Acesso em: 08 nov. 2019. 
VIEIRA, Katiucia Letiele Duarte et al. Atendimento da população 
masculina em unidade básica saúde da família: motivos para a (não) 
procura. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 120-127, Mar. 2013.   
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452013000100017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08 nov. 2019. 
 



POTENCIALIDADES E DESAFIOS EVIDENCIADOS À ADESÃO MASCULINA AO 

ACESSO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

651 
 

CAPÍTULO 33 

 

POTENCIALIDADES E DESAFIOS 
EVIDENCIADOS À ADESÃO MASCULINA 

AO ACESSO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

 

Carlos Welmer Bezerra HOLANDA1 

Rosely Leyliane dos SANTOS2 

 

1Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Russas. 
carloswelmer@hotmail.com  

²Enfermeira. Docente. Orientadora. Universidade Regional do Cariri-
URCA.rosely.enfa@yaoo.com.br 

 

 

RESUMO: A Estratégia Saúde da Família é considerada 
ferramenta primordial para a reorganização e aprimoramento da 
Atenção Primária. Contudo, parece haver desafios, por parte da 
população masculina, quanto à adesão aos serviços primários 
assistenciais. No escopo da saúde pública, alguns homens 
tendem a negar qualquer manifestação de vulnerabilidade, 
negligenciando a busca por assistência. Este estudo tem por 
objetivo conhecer os fatores que influenciam à adesão do 
homem aos serviços primários de saúde. A pesquisa é de 
natureza descritiva, com abordagem qualitativa, realizado em 
um município cearense com 22 participantes e empregando 
roteiro de entrevista semiestruturada. O acolhimento é relatado 
como um dos fatores determinantes na satisfação masculina, 
demonstrando a relevância dessa tecnologia leve na atuação 
da equipe de saúde. Por isso, foi considerada potencialidade 
para adesão dos homens aos serviços de saúde. Entre outros 
fatores que foram considerados desafios, constataram-se a 
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insuficiência de recursos materiais, humanos e do espaço 
físico. As atividades burocráticas interferem na autonomia da 
equipe, visto que, requerem que o profissional realize mais de 
uma ação concomitantemente, podendo comprometer uma 
destas. O ser humano como ser sociável, necessita ser bem 
acolhido de maneira a amenizar possíveis angústias e auxiliar 
na prestação do cuidado de maneira mais efetiva, enquanto que 
a dinamicidade e multidisciplinariedade da assistência devem 
ser trabalhadas constantemente para o aperfeiçoamento da 
Atenção Primária.  
Palavras-chave: Saúde do homem; Adesão; Atenção Primária 
a Saúde 
 

INTRODUÇÃO 

 

As intervenções realizadas pela Atenção Primária em Saúde 

(APS) se respaldam nos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e visam à promoção e a proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação do usuário. Estes aspectos proporcionam uma 

assistência íntegra, contínua, equânime, com melhores taxas 

de eficiência e, consequentemente, maior satisfação da 

população assistida, garantindo o reconhecimento mundial da 

APS (SÃO PAULO, 2015; OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Nesse aspecto a Estratégia Saúde da Família (ESF) confere 

uma assistência diferenciada que deve considerar as 

divergências geográficas e culturais e os múltiplos fatores que 

influenciam o processo saúde-doença, sendo sua meta geral, a 

remodelação do modelo de saúde vigente. Já os objetivos 

específicos consistem em fornecer cuidados íntegros, 

contínuos e de qualidade em qualquer ambiente; pautar as 
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atividades nos fatores de risco em que a comunidade está 

exposta; humanizar a assistência através de vínculos entre 

profissionais e usuários; agir através da intersetorialidade; 

popularizar o conhecimento acerca do processo saúde-doença; 

e posicionar a família no núcleo assistencial (MOTTA; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015). 

Esse perfil de atuação diferenciado e inovador 

proporcionou o desenvolvimento de diversas propostas a serem 

implantadas, objetivando a reorganização, o desenvolvimento e 

o aprimoramento da Atenção Primária no país. Nessa 

perspectiva, a ESF é considerada, pelo Ministério da Saúde, 

como medida em potencial para o alcance de tais metas (PINTO 

et al., 2015). 

Embora tal esfera do cuidado atue nesse panorama 

diversificado, abrangendo o usuário em sua totalidade, é 

constatado que parte da população masculina possui 

resistência na adesão aos serviços primários assistenciais. 

Embora a ESF trabalhe sob um panorama holístico quanto os 

membros da família, alguns homens tendem a evitar a Atenção 

Primária em decorrência dos conceitos socioculturais bastante 

vigentes no panorama da população (BEZERRA; ALMEIDA 

JÚNIOR, 2014). 

Dentre tais conceitos, estão as concepções que formam 

as bases da masculinidade, como por exemplo, o sinônimo de 

fragilidade que pode ser vinculado ao hábito de buscar 

assistência em saúde. Em alguns casos, tais pensamentos 

podem auxiliar no desenvolvimento de morbidades crônicas em 

maior quantidade, se comparados ao público feminino. Vale 

salientar ainda que, segundo a Política Nacional de Atenção 

Integral a Saúde do Homem (PNAISH), 80% das internações 
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hospitalares de homens possuem como etiologia as causas 

externas, caracterizando o acesso a saúde, muitas vezes, 

através da atenção terciária (MOREIRA; FONTES; BARBOZA, 

2014). 

Outra questão inerente ao universo masculino, e que 

interfere na busca por auxílio assistencial, é a valorização da 

carreira profissional sobre o próprio bem-estar, devido à função 

de provedor da família característico das condições 

socioculturais da sociedade. Foi constatado que uma parcela 

desse público teme pela descoberta de alguma enfermidade 

que impossibilite a realização de suas atividades laborais. Tal 

panorama pode interferir na eficiência da prevenção e 

diagnóstico precoce de patologias (FAUST et al., 2016). 

Mediar os conceitos enraizados sobre gênero e 

masculinidade pode se caracterizar como um desafio, visto que 

a cultura apresenta um relevante significado na formação moral 

e social do ser humano. Nesse aspecto, alguns homens podem 

apresentar um conceito distorcido de saúde, alegando ser uma 

prática não condizente ao seu modo de ser. Com base nisso, 

torna-se necessário trabalhar os aspectos socioculturais 

vinculados a esse público, estimulando-os a compreender que 

o cuidado ao bem-estar próprio é uma característica inerente do 

ser humano e não se restringe a outros grupos sociais. 

Com base nessa necessidade, Ferreti, Behling e 

Schneider (2014) constataram que algumas concepções 

masculinas de saúde podem estar vinculadas aos 

determinantes do bem-estar, como moradia, lazer, renda, entre 

outros. Estimular tal percepção, por parte desse público, é um 

reflexo positivo da atuação das equipes das ESF, visto que 

proporcionar esse conhecimento aos membros de uma família 
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podem estimulá-los a propagarem tais informações dentro do 

seu núcleo familiar. 

Nessa perspectiva, a equipe de saúde deve ser capaz de 

comprovar a presença desses determinantes no cotidiano de 

cada usuário, demonstrando a interação desses diversos 

fatores com a rotina humana e sua relevância no contexto do 

bem-estar. Dessa forma, fomentando a melhor compreensão, 

por parte do público masculino, das diversas vulnerabilidades 

que os mesmos podem estar expostos. 

Outro ponto inerente do conjunto homem-atenção 

primária é o fato de, em alguns casos, o desenvolvimento de 

doenças crônicas serem o gatilho para a busca, por parte dessa 

parcela da sociedade, por assistência. Considerando a 

relevância da profilaxia e o foco maior do sistema primário de 

saúde nesse pilar, é notável uma procura menor dos homens 

se comparado a outros grupos (SILVA et al., 2016). 

Dentre as patologias crônicas que mais influenciam a ida 

do homem aos serviços primários de saúde, a hipertensão 

arterial se caracteriza como a principal. Vale salientar que a 

mesma demanda cuidados contínuos e, em alguns casos, uma 

abordagem medicamentosa aliada a restruturação do estilo de 

vida, podendo tornar a adesão do usuário ao serviço e ao 

tratamento mais complicada. Aliada a isso, tal enfermidade 

pode se iniciar de maneira silenciosa, auxiliando no 

desenvolvimento de agravos e contribuindo na 

morbimortalidade do público masculino (PEREIRA et al., 2015). 

Com base nisso e nas repercussões geradas pelo atual perfil 

de mortalidade da população masculina brasileira, institui-se a 

PNAISH em 2008. Em decorrência da dificuldade em se efetivar 

a mesma e pela baixa adesão dos homens aos serviços 
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ofertados, alguns profissionais de saúde vêm desenvolvendo 

atividades para captar essa população. A identificação da 

participação masculina em grupos existentes e o 

reconhecimento dos motivos que os levam a buscar, ou não, a 

atenção primária podem auxiliar na aproximação, no incentivo 

e na manutenção dos vínculos necessários entre os usuários e 

os profissionais (XAVIER et al., 2015). 

Assim, o interesse para esta temática foi despertado 

após vivenciar as experiências assistenciais, proporcionadas 

durante práticas curriculares. Foi percebida a pouca 

participação da população masculina adulta em ações de saúde 

realizadas pela ESF. 

Acredita-se que este estudo possa contribuir para maior 

compreensão, por parte das instituições educacionais, 

assistenciais em saúde e demais interessados, do universo 

masculino e de seu processo saúde-doença, ampliando o 

conhecimento da temática saúde do homem. 

Assim, esta pesquisa tem por objetivo conhecer os fatores que 

influenciam à adesão do homem aos serviços primários de 

saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo é de natureza descritiva, com abordagem 

qualitativa. A pesquisa foi realizada em um município localizado 

no estado do Ceará, Brasil. A coleta de dados se concentrou 

em uma ESF da zona urbana do município. 

Os critérios de inclusão empregados foram: ser homem e 

possuir de 25 a 59 anos, por ser a faixa etária alvo da PNAISH. 

O critério de exclusão empregado foi a ausência do participante 
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durante o período de coleta de dados. Logo, compuseram este 

estudo 22 participantes. 

A identificação dos participantes foi realizada através de código 

alfanumérico (Exemplo: H01, H02,...) para omissão de suas 

identidades. 

Foi utilizada, como instrumento de coleta de dados, a entrevista 

semiestruturada. As informações foram trabalhadas com base 

na técnica de análise temática proposta por Bardin. A coleta foi 

realizada durante o mês de outubro de 2016 em uma ESF da 

zona urbana do município em questão, delimitando o campo de 

estudo para a micro área que possuía a maior quantidade de 

homens. Tal informação foi obtida com as Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS). 

Durante todo o período de coleta, a ACS da micro área 

correspondente acompanhou o pesquisador, atuando como 

mediadora entre o mesmo e a população. A identificação do 

pesquisador para com os entrevistados e a relevância da 

pesquisa ocorreu por meio de diálogo, apresentando a 

finalidade da visita; os aspectos éticos da pesquisa e o seu 

caráter voluntário; os riscos que o participante poderia estar 

exposto e os métodos que seriam empregados para minimizar 

os mesmos; e as ferramentas que seriam utilizados para 

obtenção dos dados, tais como entrevista semiestruturada e 

aparelho celular. Este foi empregado com a finalidade de gravar 

as falas dos participantes para posterior categorização, análise 

e registro, de forma literal. 

Este estudo é recorte de outro maior e foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização dos participantes 

 

A amostra foi composta por 22 participantes do gênero 

masculino, com idade entre 25 e 59 anos, sendo a média de 

idade de 42,09 anos. A faixa etária com maior prevalência se 

encontra entre 25 e 39 anos (36,4%), seguida pelas idades 

entre 40 e 49 anos (31,8%) e 50 a 59 anos (31,8%). 

 

Figura 1. Prevalência de idade dos participantes, 

usuários de uma ESF de um município cearense. 

 

Fonte: pesquisa direta 

 

Tais dados divergem aos apresentados por Giumbelli, 

Bonamigo (2014), cujo estudo foi estruturado com 25 

participantes, sendo que 32% possuíam faixa etária entre 31 a 

35 anos, 28% de 36 a 40 anos, 20% de 25 a 30 anos e 20% de 

41 a 45 anos. 

36,4%

31,8%

31,8% Entre 25 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

Entre 50 e 59 anos
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O gráfico 2 apresenta o grau de escolaridade dos 

participantes da pesquisa, demonstrando a incompletude do 

ensino fundamental como predominante. Xavier et al. (2015) 

demonstram resultados semelhantes com cinco, dos seis 

homens, possuindo o mesmo grau de escolaridade. 

 

Figura 2. Grau de escolaridade dos participantes, 

usuários de uma ESF– Ceará. 

 
Fonte: pesquisa direta 

 

Pereira et al. (2015) constataram resultados 

semelhantes em suas pesquisas. Os mesmos afirmam que o 

nível educacional influencia na adesão, ou não, aos serviços 

primários de saúde. Em relação ao grau de escolaridade 

apresentado, é evidente que o mesmo é um fator que auxilia a 

não adesão desse público as estratégias traçadas pela equipe 

de saúde. 
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O Gráfico 3 apresenta a renda familiar total dos 

participantes dessa pesquisa, cuja prevalência se deu entre 1 e 

2 salários mínimos. Nessa dimensão, Cavalcanti et al. (2014) 

demonstraram que a mesma variou de menos de um salário 

mínimo a mais de três. 

 

Figura 3. Percentual da renda familiar dos participantes, 

usuários de uma ESF - Ceará. 

 
Fonte: pesquisa direta. 

 

 

Tais dados corroboram com os apresentados por Pereira 

et al. (2015), onde a maioria dos participantes apresentavam 

renda mensal de apenas um salário. Os autores afirmam que, 

embora a proporção de portadores de doenças crônicas seja 

semelhantes entre os grupos com maior e menor poder 

aquisitivo, tal discrepância não influencia na adesão dos 

homens aos serviços primários de saúde. A verdadeira 

problemática seria a falta de instrução, mais frequente na 

22,72%

68,18%

9,1%
Abaixo de um salário
mínimo

Entre 1 e 2 salários

Maior que 2 salários
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parcela com menos recursos financeiros, devido o 

desconhecimento da proposta e da complexidade dos serviços 

ofertados pela atenção primária. Outra consequência desse 

perfil seria a supervalorização, por parte desse público, das 

ações curativistas e medicamentosas, consequentemente, 

deixando em segundo plano a profilaxia e manutenção do bem-

estar. 

 

Fatores potenciais e desafiantes que influenciam à adesão 

masculina aos serviços de APS 

 

Um dos determinantes de grande relevância na adesão 

e na satisfação do público masculino, aos serviços primários de 

saúde, é o acolhimento. Alguns entrevistados manifestaram 

opiniões divergentes nesse quesito: 

 

Toda vez que vou lá sou bem 

atendido, pra dizer logo né. As meninas 

são tudo legal, todo mundo bacana. (H01) 

 

Dificuldade acho que não tem não, 

porque a gente sempre é bem atendido. 

(H03) 

 

As dificuldades com os 

funcionários de, às vezes, tem uma raiva 

de uma coisa e fica querendo descontar 

em cima dos pacientes. (H11) 
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Faust et al. (2016) atentam para a relevância e 

complexidade do acolhimento onde o mesmo não deve se 

resumir apenas ao respeito, devendo ser trabalhada na 

perspectiva que todos os membros da equipe possam 

reconhecer a multifatoriedade do processo saúde-doença, ao 

passo que reconhecem e incluem o usuário nesse processo.  

Tal metodologia de trabalho estaria pautada na 

humanização da assistência, favorecendo os vínculos entre a 

equipe e usuários, o olhar integral a saúde dessa população e 

o estímulo, por parte do homem, do olhar crítico sobre seu 

próprio bem-estar e como este se molda com base no meio em 

que está inserido. Vale salientar que tudo converge para auxiliar 

o usuário a visualizar a Atenção Primária como um espaço a lhe 

ofertar assistência sempre que necessário (FAUST et al., 2016). 

A busca por cuidados pode vir acompanhada a um 

quadro de fragilidade e dependência, em que o usuário 

necessita de atenção para com suas necessidades. Nesse 

aspecto, além da realização de ações adequadas, é necessário 

que os profissionais de saúde usem de sua humanidade para 

tentar fornecer um ambiente acolhedor e seguro, em que os 

usuários sintam-se bem recebidos e livres para interagir, de 

maneira ativa, com os profissionais.  

Além desses fatores, o acolhimento também pode 

auxiliar na adesão ao tratamento, consequentemente, pode 

aumentar o índice de efetividade do mesmo.  

Outros diversos pontos podem influenciar na satisfação 

do público masculino, acerca dos serviços primários, dentre 

eles a dinamicidade da assistência prestada; a insuficiência de 

tempo, devido a outras atividades; a insuficiência de insumos; 
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e a ausência de alguns profissionais. Alguns participantes 

demonstraram descontentamento nesses quesitos: 

 

Faltou uma coisa pra agilizar o 

atendimento. Ter um pouco mais de 

atenção com a pessoa. (H14) 

 

A busca é difícil, porque não tenho 

muita disponibilidade por causa dos meus 

estudos, trabalho, dentre outros. (H07) 

 

A grande dificuldade seria o 

material né, que não tem. [...], porque vão 

fazer um procedimento, uma luva não 

tem; um cartão pra Agente de Saúde fica 

difícil [de ter], um papel pra acompanhar a 

família é difícil de se ter no posto de 

saúde. (H03) 

 

Mandar material pro pessoal 

trabalhar, porque a gente marca uma 

consulta pro dentista, tem o dentista e não 

tem o material; tem o material e não tem o 

dentista; tem o dentista e o material e não 

tem água. Aí fica ruim. (H09) 

 

Essas questões convergem com algumas das limitações, 

apresentadas pelos homens, no estudo de Cavalcanti et al. 

(2014). A demora na assistência, a limitação no número de 

fichas e o atraso na chegada de alguns profissionais a unidade 
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foram bastante relatadas pelos usuários como fatores de 

descontentamento. Segundo Barbosa (2014), essas questões 

influenciam a população masculina a buscar serviços de saúde 

que proporcionam atendimento imediato, contudo, voltado 

apenas à sintomatologia e, em alguns casos, deixando a 

integralidade em segundo plano. 

Barbosa (2014) levanta ainda uma discussão acerca 

dessa questão. A pesquisadora afirma que alguns profissionais 

se estacionam na zona de conforto da assistência prestada a 

outros grupos sociais e aceitam o menor comparecimento dos 

homens as unidades de saúde, sem adotar nenhuma medida 

que retifique esse fator. Segundo a autora, esses fatores 

refletem na postura profissional e na qualidade assistencial 

prestada aos homens, consequentemente, pode repercutir 

negativamente na integração destes aos serviços primários de 

saúde. 

Embora façam parte da atuação profissional em saúde, as 

atividades burocráticas podem dificultar a autonomia da equipe, 

pelo fato de, em alguns casos, requerer que o profissional 

realize mais de uma ação ao mesmo tempo, podendo 

comprometer uma destas. Nessa perspectiva, pode ser 

necessária uma reavaliação, por parte das entidades superiores 

em saúde, quanto a novas alternativas que tornem as 

atividades burocráticas mais dinâmicas, priorizando a 

assistência de qualidade sobre a coleta de informações. 

 

CONCLUSÕES 

 

Embora a APS atue na perspectiva de fornecer 

assistência adequada e holística a todos os membros de uma 
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família, em alguns casos, os homens tendem a negligenciar o 

próprio bem-estar em decorrência dos fatores socioculturais 

que o formam. Nessa perspectiva, a ESF deve explorar o 

despertar da consciência perante a relevância dos cuidados 

com a saúde e a capacitação desse público em atuar, de 

maneira autônoma, no gerenciamento dos fatores que compões 

o seu processo saúde-doença. 

A não busca por parte de alguns homens aos serviços 

ofertados pela Atenção Primária, os impede de gozarem dos 

benefícios da prevenção e promoção da saúde. Tendo em vista 

as morbidades mais frequentes nesse grupo e o fato de 

poderem ser evitadas através de práticas adequadas para a 

saúde, nota-se a relevância e os benefícios que podem ser 

alcançados através do foco na conscientização masculina. Vale 

lembrar que tal meta traria benefícios para todo o sistema de 

saúde, visto que, além de melhores condições de vida para 

essa população, poderia ser alcançada a diminuição da 

demanda em serviços assistenciais de saúde mais complexos 

e a redução de custos. 

Um dos quesitos de bastante relevância, na participação dos 

homens nas unidades primárias, são os fatores que influenciam 

na sua adesão e satisfação. Evidenciou-se que a abordagem, 

por parte da equipe assistencial, é um fator chave que 

representa a disposição da mesma em prestar os cuidados. 

Quando bem recebidos, os homens podem tender a voltarem à 

unidade quando necessário, caso contrário, podem buscar 

outros níveis de complexidade. 

O acolhimento caracteriza-se como o primeiro contato do 

usuário aos serviços de saúde, o que emprega grande 

relevância, pois, através da recepção, o mesmo pode se sentir 



POTENCIALIDADES E DESAFIOS EVIDENCIADOS À ADESÃO MASCULINA AO 

ACESSO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

666 
 

bem vindo ao ambiente, auxiliando na construção de laços entre 

equipe-usuário e favorecendo uma assistência de melhor 

qualidade a essa parcela da população. Essa tecnologia foi 

considerada como potencial na adesão masculina aos serviços 

de saúde. Vale destacar que o homem deve ser visualizado 

como um ser complexo, assim como todos os demais usuários, 

que interagem e são influenciados pelo meio em que convivem, 

nesse panorama, deve-se tentar contextualizar seu cotidiano à 

situação de saúde em que o mesmo se encontra. 

Quanto aos desafios burocráticos, físicos e de recursos 

humanos, evidenciados pela população masculina, faz-se 

necessária uma maior intervenção com as entidades superiores 

de saúde, no que tange a tornar a dinâmica do trabalho mais 

fluida. Parcerias com entidades sociais podem auxiliar ao ceder 

espaços físicos maiores ou, em alguns casos, mais 

convidativos ao público para realização de ações diversificadas. 

Planejamentos estratégicos, por parte dos órgãos 

governamentais e equipe de saúde, podem auxiliar na utilização 

mais eficiente dos recursos e no estabelecimento de uma 

dinâmica menos burocrática, de maneira a suprir as 

necessidades da população masculina, consequentemente, 

focando na satisfação desses usuários. 

Com base nisso, é possível notar a relevância na atuação das 

equipes primárias de saúde no que tange a necessidade de 

acolher e agregar o homem nos serviços, de maneira a torna-lo 

ativo perante o próprio bem-estar além de desenvolver uma 

perspectiva crítica e holística sobre o meio em que vive e como 

este influencia seu cotidiano. Tal sensibilização pode 

proporcionar, além do estabelecimento de vínculos estreitos 
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entre usuário e equipe, melhor satisfação e, 

consequentemente, maior efetividade no cuidado a saúde. 
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RESUMO: Sintomas auditivos acometem cerca de 5% da 
população mundial, totalizando cerca de 360 milhões de 
pessoas, sendo 56% em homens. Isso representa 5,3% da 
população masculina mundial, ressaltando, assim, a alta 
prevalência de sintomas auditivos nesta população. Tais 
sintomas se manifestam de diversas formas. Além disso, a 
incidência desses sintomas revelados na clínica da Audiologia 
por ouvintes normais vem se tornando cada vez mais frequente. 
Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi investigar a 
ocorrência de queixas auditivas na população masculina. O 
trabalho foi realizado com 391 homens entre 13 a 82 anos de 
idade em diferentes cidades do Brasil. Os sujeitos foram 
submetidos a uma entrevista contendo dados 
sociodemográficos e queixas auditivas (SANTOS; ANDRADE; 
SOARES, 2016). Com relação à amostra, todos os sujeitos 
foram do sexo masculino e 55,24% tinham entre 20 e 29 anos. 
Dentre as queixas auditivas pesquisadas, as mais prevalentes 
foram dificuldade de compreensão de fala (33,76%) e 
desconforto a sons intensos (34,78%). Percebeu-se que vários 
participantes relataram uma ou mais queixas auditivas, sendo 
as mais prevalentes: dificuldade de compreensão de fala e 
desconforto a sons intensos, concluindo que a população 
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masculina, apresenta poucos sintomas auditivos, o que sugere 
mais estudos para investigação desses sintomas em outros 
grupos específicos. 
 
Palavras-chave: Audição. Queixas. Saúde auditiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O corpo humano é dotado de cinco sentidos principais 

poderosos, que se interligam e complementam um ao outro, 

para gerar diversas funções no organismo. São eles: visão, 

olfato, tato, paladar e audição, dos quais o último é um dos 

principais responsáveis por o desenvolvimento da linguagem 

oral, além de proporcionar sensações básicas como a de 

escutar uma música, ou ouvir um pássaro cantando.  

Existem diversos fatores que podem afetar a audição 

humana, como envelhecimento, hereditariedade ou genética, 

considerados fatores endógenos, assim como traumas, 

exposição ao ruído, tabagismo, tumores, infecções, 

inflamações ou uso de medicamentos ototóxicos ou 

otoagressores, conhecidos como fatores exógenos. 

Independente da etiologia, a diminuição auditiva costuma 

interferir negativamente na vida do indivíduo (FULLER; 

PIMENTEL; PEREGOY, 2014). 

Os problemas auditivos podem se configurar como 

grandes causadores de dificuldades em diversas situações da 

vida de uma pessoa, afetando principalmente o processo de 

comunicação do individuo, atuando negativamente nas 

relações sociais, familiares e também profissionais, causando 

muitas vezes o isolamento social e chegando até desencadear 

problemas de saúde mental (LÜDERS, 2019). 
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 A qualidade de vida é uma temática que vem sendo 

bastante abordada nos últimos tempos, principalmente nas 

perspectivas de saúde e doença, visto que as enfermidades 

além da própria patologia em si, pode acabar desenvolvendo 

diversos fatores negativos para a qualidade de vida do 

acometido, como sentimentos de angústia, ansiedade, 

inquietação e isolamento social e familiar. É importante 

destacar que esse cenário não se modifica quando se trata da 

saúde auditiva, levando em consideração que cada vez mais, 

têm crescido o número de diagnósticos de perdas ou sintomas 

auditivos (LÜDERS, 2019). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2011), no mundo, existem cerca de 360 milhões de 

portadores de deficiência auditiva incapacitante (desses, 56% 

dos afetados são homens e de 4,42% a 6,13% estão 

concentrados em regiões como América Latina, África 

subsaariana, Caribe e entre outros), de origem congênita ou 

adquirida, sendo as últimas relacionadas diretamente a hábitos 

auditivos inadequados como: mau uso de estéreos pessoais 

(equipamentos individuais de música amplificada), utilização 

inadequada de objetos para remoção de cera do conduto 

auditivo, exposição intensa e frequente a ruído, exposição a 

agentes químicos, considerando ainda que a exposição 

conjunta possibilita o aumento dos riscos de problemas 

auditivos (MEIRA; FERRITE, 2019). 

De forma geral, as queixas auditivas costumam 

apresentar alguma relação com o sistema auditivo, mas em 

grande parte das vezes, essas queixas são provocadas por 

processos patológicos extra-otológicos (URNAU; TOCHETTO, 

2011). Entre as principais queixas auditivas, se encontram 

zumbido, otalgia (dor de ouvido), otorréia (secreção no ouvido), 
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hipoacusia (diminuição da audição), plenitude auricular 

(sensação de ouvido abafado) e dificuldade para compreensão 

de fala (ANDRADE; LIMA; SOARES, 2015; DÍAZ; 

GOYCOOLEA; CARDEMIL, 2016; TORRENTE, 2016; RIED, 

2016; KLEINDIENST et al., 2016; BERTUOL et al., 2018; 

ANDRADE; SOARES; GONÇALVES, 2019). 

Dentre os sintomas já mencionados, pode-se destacar o 

zumbido. Onishi et al. (2018) definem zumbido como a 

percepção consciente de um som na ausência de uma fonte 

sonora externa. Pode ser percebido em apenas uma das 

orelhas, em ambas ou até mesmo na cabeça (LEVINE; ORON, 

2015).  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 

cerca de 278 milhões de pessoas relatam zumbido, 

correspondendo a aproximadamente 15% da população 

mundial. Estima-se, ainda, que, no Brasil, esse número chegue 

a 28 milhões de pessoas, totalizando cerca de 13% da 

população.  

Além de estar frequentemente atrelado a outros sintomas 

ou patologias, o zumbido ainda possui diversas classificações, 

dentre as quais, as mais comuns são: primário ou secundário, 

agudo ou crônico, rítmico ou não rítmico e objetivo ou subjetivo, 

aumentando assim as possiblidades de mais acometimento por 

parte do sintoma (ONISHI et al., 2018; ROCHA; VARGAS; 

GOMES, 2017).  

Estudos apontam que existe uma grande interferência na 

qualidade de vida das pessoas que vivem com zumbido, 

afetando suas emoções, desempenho no trabalho e escolar, 

descanso, entre outros, podendo até agir negativamente na 

saúde mental, atrapalhando o seu cotidiano e sua situação 

socioeconômica (ONISHI et al., 2018). 
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A hipoacusia se refere ao declínio na sensibilidade 

auditiva e, assim como outros sintomas auditivos, essa queixa 

pode surgir de inúmeras causas, como: infecções, traumas, 

congênitas, hereditárias, medicação ototóxica, exposição a 

químicos e a ruído, entre outros (TORRENTE, 2016).  

A diminuição auditiva pode afetar qualquer faixa etária, 

desde a infância até a senescência. É de grande importância o 

conhecimento do tempo de instalação e o grau do sintoma, visto 

que, por estar intrinsecamente ligada à comunicação, uma 

alteração nessa habilidade, pode trazer sérios prejuízos ao 

desenvolvimento cognitivo, como por exemplo, o atraso ou não 

desenvolvimento da linguagem oral, quando desencadeado na 

infância e social do individuo (DÍAZ; GOYCOOLEA; 

CARDEMIL, 2016; TORRENTE, 2016) 

 A otalgia é um sintoma que tem apresentado uma 

crescente ocorrência, frequentemente aparecendo em até 25% 

de casos (ANDRADE; SOARES; GONÇALVES, 2019; 

ANDRADE; LIMA; SOARES, 2015). Apresenta também causas 

diversas e pode se manifestar de várias formas, além de poder 

ter modificações de acordo com a idade, grau de acometimento, 

duração do sintoma ou até mesmo do gênero e podendo estar 

atrelado a outros sintomas ou patologias de base capazes de 

desencadear tal sintoma (RIED, 2016). 

Uma das principais causas de otalgia são as otites 

externas e médias. Estas doenças acometem, em especial, as 

crianças, em função da imunidade ainda frágil e também em 

função da anatomia da tuba auditiva, que é bem horizontalizada 

no bebê e vai se tornando oblíqua na medida em que acontece 

o desenvolvimento craniofacial(KRAUSE, 2016; LARACH; 

ASTORQUIZA, 2016).  
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Por definição, a otite é uma infecção que acomete, 

principalmente, a cavidade da orelha média, causando a otite 

média, caracterizada pela presença de vírus e/ou bactérias 

(TOCORNAL; LABATUT, 2016). Segundo Krause (2016) e 

Tocornal e Labatut (2016), dentre as otites médias, o tipo mais 

comum é a otite média secretora, que provoca otalgia e otorréia 

e pode produzir outros sintomas auditivos como a hipoacusia e 

a plenitude auricular.  

Além da otite média, a otite aguda externa também uma 

das classificações, e que pode ter uma incidência de até 10%, 

assim como as outras, também afeta diversas faixas etárias, 

sendo o seu maior aparecimento entre 7 e 12 anos de idade. 

Mais comumente causada por infeções de origem bacteriana, 

mas também podendo ser desencadeada por origens 

idiopáticas, agentes químicos, alergias, traumas. É comum em 

localidades com temperaturas mais altas e maior umidade 

(GHOSSAINI, 2016). 

A função auditiva envolve diversos aspectos, dentre eles, 

o reconhecimento de fala é um dos mais importantes, pois é 

através dele que o homem é capaz de se comunicar de forma 

eficiente quando levada em consideração a perspectiva 

auditiva/oral, sendo ainda necessária a integridade do sistema 

nervoso auditivo e integração do sistema nervoso central e 

periférico, além de fatores como: duração da estimulação ou 

sina acústico, prosódia, vocabulário, intensidade, dentre outros 

(BUZO; LOPES, 2017). Tal queixa é tem sido referida por uma 

quantidade extremamente variável de trabalhadores expostos a 

ruído, entre 8 e 70% (ANDRADE; SOARES; GONÇALVES, 

2019), no entanto, também tem sido relatada por ouvintes sem 

alterações auditivas (BUZO; LOPES, 2017). 
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Sabe-se que, mundialmente, a exposição a elevados 

níveis de ruído e por um longo período de tempo é altamente 

prejudicial à saúde auditiva, sendo o ruído um dos fatores que 

mais contribui para o aumento da perda auditiva e 

consequentemente de outros distúrbios, tanto auditivos como 

da saúde em geral (ANDRADE; SOARES; GONÇALVES, 

2019). Em outra perspectiva, o surgimento de queixas auditivas, 

mesmo em normo-ouvintes não expostos a ruído, é uma 

problemática quem vem sendo cada vez mais abordada e 

pesquisada. Cada vez mais, tem sido comum a procura por 

consultórios de otorrinolaringologia com queixas auditivas, 

mesmo quando o exame audiológico básico não mostra 

nenhuma alteração ou patologia que possa desencadear tais 

sintomas e desconfortos. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar a 

ocorrência de queixas auditivas na população masculina em 

diversas cidades do Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo apresenta delineamento observacional, 

descritivo e transversal. Foi aplicado um protocolo (SANTOS; 

ANDRADE; SOARES, 2016) em 391 homens entre 13 a 82 

anos de idade, excluindo-se os que apresentavam exposição a 

ruído ocupacional ou exposição frequente a ruído de lazer. Os 

dados foram coletados entre os meses de setembro de 2017 e 

junho de 2019.  

 Foram consideradas as seguintes variáveis de análise: 

idade, escolaridade e a ocorrência das queixas auditivas de 

dificuldade para ouvir, zumbido, otalgia, plenitude auricular, 
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desconforto a sons intensos e dificuldade de compreensão de 

fala. 

 Os dados foram coletados de duas formas: (1) na 

modalidade presencial e (2) através de um formulário no Google 

Docs (ferramenta de documentos e formulários da Google), que 

continha as mesmas perguntas do formulário presencial. Assim, 

foi possível abranger um maior número de cidades, estados e 

pesquisados. Os dados foram analisados de forma percentual 

com a intenção de identificar a prevalência de cada sintoma na 

população estudada.  

Os sujeitos cuja coleta foi presencial foram solicitados a 

assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Já os sujeitos cujos dados foram coletados online, deveriam ler 

e concordar com o TCLE apresentado anteriormente às 

perguntas. Em caso de discordância com o TCLE, eles não 

teriam acesso às perguntas. 

A primeira pergunta do questionário se referia à 

exposição a ruído ocupacional ou exposição frequente a ruído 

de lazer. Os sujeitos que responderam “sim” tiveram o 

questionário encerrado sem que as demais perguntas fossem 

realizadas.  

O questionário completo foi composto por 24 questões 

divididas em duas seções, das quais a primeira refere-se aos 

dados sócio-demográficos do participante e a segunda às 

queixas auditivas e extra-auditivas. Para este estudo, foram 

considerados os dados sócio-demográficos e as queixas 

auditivas dos entrevistados. 

Foi feita análise de dados de forma percentual e 

apresentação tabular, a partir do banco de dados montado no 

programa Microsoft Office Excel 2010. 
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O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley sob número nº 2.164.722. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os 391 participantes, a faixa etária dos sujeitos  foi 

de 13 a 82 anos, apresentando idade média de 24,5 anos com 

maior ocorrência de participantes entre 20 e 29 anos de idade 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos sujeitos em relação à idade. 

Idade  N % 

Menor que 20 anos  90 23,02 

20 a 29 anos  216 55,24 

30 a 39 anos  44 11,25 

40 a 49 anos  12 3,07 

50 anos ou mais  9 2,30 

Não informada  20 5,12 

Total  391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A população que participou do estudo foi 

predominantemente jovem. Este mesmo perfil de gênero e 

idade tem sido observado em dados estatísticos que 

consideram uma maior predominância de problemas auditivos 

em homens a partir dos 18 anos de idade (OMS, 2011). Esses 

dados podem advir do fato que homens são mais intolerantes a 

políticas de conservação auditiva, ou seja, diferente das 

mulheres, eles são mais descuidados quando se trata de uso 
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de equipamento de proteção individual, por exemplo (LÜDERS, 

2019). 

Com relação ao grau de escolaridade, a maior parte dos 

sujeitos possui o ensino fundamental completo (61,12%) 

seguido de ensino médio completo (23,02%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos sujeitos em relação ao grau de 

escolaridade. 

Grau de escolaridade N % 

Não alfabetizado 2 0,51 

Ensino Fundamental incompleto 14 3,59 

Ensino Fundamental completo 239 61,12 

Ensino Médio incompleto 90 23,02 

Ensino Médio completo 13 3,32 

Ensino Superior completo 4 1,02 

Não informada 29 7,42 

Total 391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à dificuldade para ouvir, verificou-se que a 

frequência mais comum deste sintoma foi “raramente” (35,55%) 

seguida pelos sujeitos que relataram sentir dificuldade para 

ouvir “as vezes” (30,70%) (Tabela 3).  

Esses dados podem variar de acordo com o perfil 

epidemiológico da população a ser analisada e com alguns 

fatores que Torrente (2016) menciona como importantes no 

momento da avaliação como: causas sindrômicas, hereditárias, 

congênitas, infecciosas ou derivadas da exposição ao ruído e 

do envelhecimento.  
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Tabela 3. Distribuição dos sujeitos em relação à dificuldade 

para ouvir. 

Dificuldade para ouvir N % 

Nunca 113 28,90 

Raramente 139 35,55 

Às vezes 120 30,70 

Frequentemente 9 2,30 

Sempre 7 1,79 

Não informada 3 0,76 

Total 391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O ruído está intrinsecamente ligado à queixa de 

dificuldade para ouvir e essa dificuldade está ligada também à 

intensidade e ao tempo de exposição ao mesmo (ANDRADE; 

LIMA; SOARES, 2015). Isso explica o fato desse sintoma ser 

raramente relatado no presente estudo, levando em 

consideração que a população analisada não estava exposta a 

ruído.  

O zumbido foi relatado de forma discreta na população 

entrevistada, onde 39,39% dos sujeitos afirmaram que é rara a 

presença de tal sintoma (Tabela 4).  

Tais resultados corroboram pesquisas já realizadas, das 

quais mostram que 8 a 10% das pessoas que relatam zumbido, 

apresentam a audição normal (ONISHI et al., 2018).  

Estudos mostram que existe uma relação entre o 

zumbido e gênero, onde mulheres normalmente são as mais 

afetadas, mostrando relação ainda também com a idade, 

aumentando a prevalência de acordo com o envelhecimento 

(ONISHI et al., 2018).  
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Tabela 4. Distribuição dos sujeitos em relação à ocorrência de 

zumbido. 

Zumbido N % 

Nunca 138 35,30 

Raramente 154 39,39 

Às vezes 82 20,97 

Frequentemente 6 1,53 

Sempre 11 2,81 

Total 391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

O estudo de Meira e Ferrite (2019) evidenciou que o 

gênero pode se configurar como um fator determinante do 

processo de saúde/doença, inclusive qunado se trata de saúde 

auditiva, isso se dando pelo fato das diferenças existentes como 

o ramo da atividade profissional desenvolvida, as  condições de 

trabalho e até a própria ocupação em si, além de também a 

população feminina ser mais consciente quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individuais (EPI) auditivos e quanto 

à prevenção da sua própria saúde, um pouco diferente da 

população masculina. 

As tabelas 5 e 6 mostram que a maior parte dos sujeitos 

nunca apresentaram os sintomas de otalgia e plenitude 

auricular (47,57% e 36,58% dos casos, respectivamente).  

As populações que mais apresentam casos de otalgia e 

plenitude auricular são as de crianças e idosos, em 

consequência da maior exposição a fungos e bactérias por 

parte dessas duas populações (RIED, 2016).  
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Tabela 5. Distribuição dos sujeitos em relação à ocorrência de 

otalgia. 

Otalgia  N % 

Nunca  186 47,57 

Raramente  135 34,53 

Às vezes  62 15,86 

Frequentemente  2 0,51 

Sempre  1 0,25 

Não informado  5 1,28 

Total  391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 6. Distribuição dos sujeitos em relação à sensação de 

plenitude auricular. 

Plenitude auricular  N % 

Nunca  143 36,58 

Raramente  128 32,74 

Às vezes  104 26,60 

Frequentemente  10 2,55 

Sempre  6 1,53 

Total  391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O clima é outro grande aliado que contribui para o 

aparecimento de tais sintomas, principalmente associados à 

otite. Climas de maior umidade acabam favorecendo a ação 

bacteriana e, consequentemente, deixam os indivíduos mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de otites (KRAUSE, 2016). 

Considerando o fato de que a maioria dos dados do presente 

estudo terem sido colhidos em uma região de clima seco e uma 
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população predominantemente jovem, os sintomas de otalgia e 

plenitude auricular não chegaram a ser muito relatados. 

Deve-se atentar, ainda, para a possibilidade de tais 

sintomas serem devidos a alterações da articulação 

temporomandibular (ATM) (CONTRERAS et al., 2018). 

Alterações nessa articulação podem gerar a disfunção 

temporomandibular, que engloba uma série de sintomas 

clínicos, que perpassa desde à própria articulação, a 

musculatura e as estruturas circunvizinhas e associadas. 

Dentre esses sintomas, podem-se enfatizar os auditivos, como 

plenitude auricular, otalgia e zumbid, isso podendo ser 

explicado pelo fato da ATM ter uma realção proximal com o 

meato acústico e estar localizada na frente do mesmo, e tendo 

ligação também com o osso temporal (CASSOL; LOPES; 

BOZZA, 2019). 

Em contrapartida, em relação ao sintoma de desconforto 

a sons intensos, poucos sujeitos referiram nunca sentir ou senti-

lo raramente. Considerando a ocorrência, no mínimo, “às 

vezes”, percebe-se que este sintoma incomoda 68,03% (soma 

dos escores de “às vezes”, “frequentemente” e “sempre”), 

demonstrando que mais da metade dos pesquisados 

apresentou tal sintoma, mesmo que em uma escala menor 

(Tabela 7).  

Sanchez e Pereira (2019) definem a hiperacusia como 

uma redução anormal da tolerância aos sons ambientes e 

referem que tal problema pode afetar negativamente a 

qualidade de vida, fazendo com que os indivíduos evitem 

situações cotidianas como as interações familiares e sociais em 

geral, utilização de transportes públicos, permanecer em festas 

e comemorações e até mesmo caminhar na rua. De acordo com 

Andrade, Soares e Gonçalves (2019), o incômodo ou 
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intolerância a sons intensos já vem sendo vista em 17,6% a 

58,3% de trabalhadores expostos a ruído. Magalhães et al. 

(2003) relataram que de cada cem pessoas com queixas 

otológicas, vinte são afetadas pela hiperacusia. 

 

Tabela 7. Distribuição dos sujeitos em relação ao incômodo a 

sons intensos. 

Incômodo a sons intensos N % 

Nunca 71 18,16 

Raramente 54 13,81 

Às vezes 136 34,78  

Frequentemente 73 18,68 

Sempre 57 14,57 

Total 391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 8. Distribuição dos sujeitos em relação à dificuldade de 

compreensão de fala. 

Dificuldade de 

compreensão de fala 

 

 

N % 

Nunca  83 21,23 

Raramente  133 34,01 

Às vezes  132 33,76 

Frequentemente  31 7,93 

Sempre  12 3,07 

Total  391 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Além disso, a dificuldade em compreensão de fala esteve 

presente, raramente, em 34,01% dos entrevistados. Alguns 

estudos mostram que a habilidade de compreensão de fala 
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pode ser afetada por diversos fatores, tais como: a própria 

habilidade em compreender, o nível de apresentação do 

material oral, o tipo de apresentação e de resposta e as 

características individuais do receptor, além de ser importante 

focar também nas questões físicas e acústicas do ambiente em 

que o individuo está inserido, percebendo se o mesmo não está 

tendo competição de ruído, dificutanto o processo do ouvir e 

consequentemente do seu processamento auditivo 

(HENRIQUES; COSTA, 2011). 

 Todos os participantes da pesquisa referiram sentir 

“sempre” pelo menos uma das queixas auditivas apresentadas, 

mesmo sem ter exposição a ruído, uma das principais etiologias 

de tais queixas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Vários participantes relataram uma ou mais queixas 

auditivas, sendo a dificuldade de compreensão de fala e o 

desconforto a sons intensos as queixas mais prevalentes. 

Fatores endógenos como genética, envelhecimento e gênero e 

fatores exógenos como condições ambientais, 

socioeconômicas, exposição a ruído e uso de medicamentos 

ototóxicos são de grande impacto para o aparecimento de 

sintomas auditivos.  

Com isso, fica perceptível que existe uma gama de 

fatores que podem determinar a existência de danos à saúde 

auditiva e mesmo aqueles que não estão expostos diretamente 

a esses fatores, podem apresentar sintomas auditivos distintos. 

Visto que o ruído é um dos fatores que mais contribuem 

para o aparecimento dos sintomas auditivos e levando em 

consideração os resultados obtidos e apresentados, é de 
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grande relevância abordar sobre a educação em saúde, 

principalmente no que tange a exposição a ruído, seja ela 

ocupacional ou não. 

Portanto, conclui-se, que a população masculina relatou 

uma quantidade razoável de sintomas auditivos, o que abre 

espaço para o desenvolvimento de mais estudos voltados para 

essa perspectiva e visando a investigação mais profunda 

desses sintomas em outros grupos específicos. 
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RESUMO: O homem ocupa vários papéis culturalmente na 
sociedade, é visto como provedor do lar e aquele que nunca 
adoece, o que reflete na baixa procura aos serviços de saúde. 
Na rotina dos serviços de Atenção Primária à Saúde é notória a 
presença de mulheres mais do que homens, sendo que estes 
geralmente procuram atendimento quando são acometidos 
com  alguma doença aguda ou crônica, enquanto que a 
população feminina busca atividades preventivas e educativas 
voltadas para a saúde da mulher. Com isso, objetivou-se 
proporcionar a população masculina de uma Unidade Básica de 
Saúde, uma ação que lhes permitissem o conhecimento e a 
compreensão sobre a importância do processo de prevenção e 
promoção da saúde dos homens. Trata-se de um relato de 
experiência vivenciado por alunos da graduação de 
enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), durante o Estágio Curricular Supervisionado I, 
resultado da intervenção final realizada na Unidade Básica de 
Saúde (UBS), localizada na cidade de Parnamirim, Rio Grande 
do Norte (RN). Ocorreu uma ação de prevenção e promoção a 
saúde do homem, com realização de testes rápidos, palestras 

mailto:paulafernandabb@hotmail.com
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e oferta de lanche saudável. Permitindo uma aproximação do 
que o Sistema Único de Saúde oferece para população 
masculina. 
Palavras-chave: Saúde do homem. Atenção básica. Educação 
em saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O homem ocupa vários papéis culturalmente na 

sociedade, é visto como provedor do lar e aquele que nunca 

adoece, esse papel desempenhado pelo homem gera 

dificuldades para introduzir espaços de autocuidado, o que 

reflete na baixa procura pelos serviços de saúde. Geralmente o 

interesse e a busca pelos serviços de saúde está associada a 

algum problema agudo ou crônico que dificulta suas funções 

diárias e não como medida de prevenção ou promoção a saúde 

(OLIVEIRA, 2015). 

Alguns homens têm dificuldade em reconhecer e aceitar 

suas fragilidades, o que, muitas vezes, está relacionado ao 

senso de masculinidade determinado historicamente pela 

sociedade, trazendo o sentimento de força, resistência e 

invulnerabilidade aos mesmos. Além disso, o fato de que o 

homem não adota hábitos saudáveis de vida pode estar 

associado à questão da sociedade brasileira ser estruturada 

pela ideologia do patriarcado que legitima a “superioridade” do 

homem. Por esse fato, cuidam pouco da saúde e demoram a 

procurar o serviço de saúde, entendendo que o cuidado com a 

saúde pode ser considerado sinal de fracasso (PEREIRA et al., 

2015). 

Os estudos apontam que outro fator que pode dificultar 

a procura dos homens aos serviços de saúde é a própria 
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percepção dos serviços públicos como espaços feminilizados, 

frequentado em sua maioria por mulheres e composto 

principalmente por profissionais do sexo feminino. Com isso, 

gera no homem a sensação de não pertencimento ao local, 

aumentando suas barreiras na busca por hábitos e convicções 

saudáveis (SOLANO et al., 2017).  

Teixeira e Cruz (2016) realizaram uma pesquisa das 

possíveis causas da resistência no cuidado da saúde pelo 

homem e concluíram que os fatores que mais apareceram 

durante a entrevista foram os sentimentos de medo, vergonha, 

assim como também por causas comportamentais como a 

impaciência, o descuido, prioridades de vida, e ainda com 

questões relacionadas com a forma de organização dos 

serviços de saúde. Ademais, observaram que os fatores ligados 

ao gênero exercem forte influência, muitas vezes até como 

obstáculo. Os autores do estudo evidenciaram que mais da 

metade dos homens entrevistados só procuravam o serviço de 

saúde quando apresentavam sinais ou sintomas de algum 

agravo à saúde. 

No contexto do SUS, segundo a Fiocruz, a atenção 

básica em saúde é considerada como a "porta de entrada" dos 

usuários nos sistemas de saúde. Isto é, trata-se do atendimento 

inicial cujo objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, 

solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os casos 

que demandem uma assistência mais especializada para os 

demais níveis do sistema. 

A Atenção Primária à Saúde é uma abordagem que 

constitui a base e determina o trabalho dos outros níveis de 

atenção à saúde. Aborda os problemas mais comuns na 

população e oferece serviços de prevenção, cura e reabilitação 

para aumentar a saúde e o bem-estar, organiza e racionaliza o 
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uso dos recursos voltados para a promoção, manutenção e 

melhoria da saúde (SILVA, 2018). 

Na rotina dos serviços de Atenção Primária à Saúde é 

notória a presença de mais mulheres do que homens, sendo 

que estes geralmente procuram atendimento quando são 

acometidos com  alguma doença aguda ou crônica, enquanto 

que a população feminina busca atividades preventivas e 

educativas voltadas para a saúde da mulher, da criança, do 

idoso e da família como um todo. A baixa procura dos homens 

pelos serviços oferecidos na Atenção Primária à Saúde e a 

consequente sobrecarga de atenção especializada ocasionam 

custos considerados evitáveis, e os altos índices de 

morbimortalidade masculina são problemas de saúde pública, 

uma vez que reduzem a expectativa de vida desse grupo 

(SILVA, 2018).  

Em 2015, foram realizadas 5,9 milhões de internações 

no Sistema Único de Saúde (SUS) na faixa de 20 a 59 anos no 

Brasil. Excluindo as internações por gravidez, parto e puerpério, 

o sexo masculino tem maior número de internações (51%). A 

maior proporção de internações entre os homens, ocorreu na 

faixa etária de 50 a 59 anos (30%) (BRASIL, 2015). 

A diferença entre a expectativa de vida de homens e 

mulheres é menor nos locais onde as mulheres não têm acesso 

aos serviços de saúde, relacionado ao fato de que as mulheres 

procuram mais os serviços de saúde como medida de 

prevenção do que os homens. As atitudes para a atenção à 

saúde diferem, nos lugares onde homens e mulheres enfrentam 

a mesma doença, eles muitas vezes procuram menos cuidados 

de saúde do que elas. Em países com epidemia generalizada 

de HIV, por exemplo, os homens são menos propensos do que 

as mulheres a fazer o teste de HIV, menos propensos a ter 
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acesso à terapia antirretroviral e mais propensos a morrer de 

doenças relacionadas à AIDS do que as mulheres (OPAS 

BRASIL, 2019). 

No Brasil, a temática da saúde do homem enquanto 

política pública passa a ter visibilidade em 2007, quando uma 

das metas prioritárias elencadas pela gestão federal passa a 

ser a implantação de uma “política nacional para assistência à 

saúde do homem” no âmbito do SUS (COELHO et al., 2018). 

Diante disso, surge a implantação de uma política de 

saúde voltada para os homens, a partir da articulação de 

movimentos sociais, sociedades médicas e o  Ministério da 

Saúde que, em agosto de 2009, lançou, através da Portaria MS 

no 1944/2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem (PNAISH) no contexto do Sistema Único de Saúde 

(LEITE, 2016). 

Os objetivos dessa política constituem-se em  oferecer e 

facilitar o acesso da população masculina a um conjunto de 

ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da 

saúde, executadas nos diferentes níveis de assistência 

(TEIXEIRA, 2014). 

A PNAISH vem preencher uma lacuna no âmbito das 

políticas de saúde para os homens, uma vez que já há, 

tradicionalmente políticas específicas visando a saúde de 

crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Mas no 

que concerne a saúde do homem esta foi a política que 

possibilitou planejar e efetivar ações de saúde para a população 

masculina (LEITE, 2016). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

juntamente com a PNAISH busca fortalecer as ações e serviços 

em redes de cuidados e, assim, desenvolver o principal objetivo 

dessa política que é promover ações de saúde que contribuam 
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significativamente para a compreensão da realidade singular 

masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-

econômicos e que, respeitando os diferentes níveis de 

desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde, 

possibilitem o aumento da expectativa de vida e a redução dos 

índices de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis 

nessa população (OLIVEIRA, 2015). 

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo 

proporcionar à população masculina de uma Unidade Básica de 

Saúde, uma ação que lhes permitissem o conhecimento e a 

compreensão sobre a importância do processo de prevenção e 

promoção da saúde dos homens, através de uma intervenção 

realizada por alunos da graduação de enfermagem e equipe de 

saúde da unidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 

alunos da graduação de enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), durante o Estágio Curricular 

Supervisionado I, resultado da intervenção final realizada na 

Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na cidade de 

Parnamirim, Rio Grande do Norte (RN). 

  O estágio é realizado através do acompanhamento do 

estudante por um enfermeiro preceptor que o insere na  rotina 

de funcionamento da UBS e no seu processo de trabalho, 

permitindo ao aluno que desenvolva as habilidades práticas e 

competências necessárias para sua atuação como futuro 

profissional enfermeiro. Nesse momento, o estudante traz todo 

o arcabouço teórico e prático da formação para intervir na 

realidade de um território de saúde na atenção básica, 
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desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação em saúde, bem como vivenciando o dia-a-dia do 

processo de trabalho do enfermeiro dentro da equipe de saúde. 

Nesse processo, o estudante é o tempo todo estimulado 

visando a construção de um pensamento crítico e reflexivo que 

favorece a solução de problemas e tomada de decisão.  

O Estágio Supervisionado objetiva possibilitar que o 

aluno reconheça a aplicabilidade dos princípios e diretrizes do 

Sistema único de Saúde (SUS) no funcionamento da unidade e 

desenvolva as habilidades e competências do enfermeiro da 

atenção básica da gerência à assistência. 

  O Estágio Supervisionado I foi desenvolvido em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no município de 

Parnamirim/RN, no período de agosto/2018 à dezembro/2018, 

sob a supervisão das enfermeiras da unidade com uma carga 

horária total de 360 horas.  

A abrangência  da  UBS é dividida em três grande áreas, 

atendendo ao público-alvo com a atuação de três equipes de 

saúde. No início do estágio, as três equipes possuíam cada qual 

um profissional médico. Além disso, conta com a composição 

de 03 enfermeiras generalistas, 03 técnicas de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS), que variam de 05 a 06 

ACS por equipe. No que concerne a saúde bucal, apenas uma 

equipe conta com a presença de um dentista e um técnico de 

saúde bucal, mas que atende  aos usuários das três áreas. A 

unidade não possui o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). 

A UBS atende desde recém-nascidos a idosos. 

Entretanto, a maior demanda de atendimentos são crianças 

(consultas de crescimento e desenvolvimento, imunização e 

demanda espontânea), mulheres em idade fértil (realização de 



SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

696 
 

exame citopatológico do colo uterino e planejamento familiar), 

idosos e pacientes de saúde mental (psiquiátricos).   

No decorrer do estágio, após um estudo situacional do 

que poderíamos intervir para melhorar e contribuir com o 

desenvolvimento da UBS, percebemos a baixa demanda 

e  procura dos homens ao serviço de saúde com 

comportamento de prevenção a saúde. Com isso, observou-se 

a relevância e a necessidade de realizar uma ação de 

intervenção com intuito de promover conhecimento sobre a 

saúde do homem e a importância da procura ao serviço de 

saúde para a promoção da mesma. De forma a despertar o 

interesse não somente da equipe de enfermagem, mas também 

da equipe de estratégia de saúde da família  a desenvolver 

ações e estratégias de educação em saúde que busquem e 

acolham esse grupo específico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Previamente à intervenção realizou-se uma reunião com 

a equipe de estratégia de saúde da família da unidade de 

saúde  para o planejamento e organização da ação com o intuito 

de integrar toda a equipe no desenvolvimento das atividades de 

educação em saúde a serem desenvolvidas na UBS.  

A educação em saúde constitui um  processo educativo 

de construção de conhecimentos em saúde que visa à 

apropriação temática pela população. Um  processo 

pedagógico que requer o desenvolvimento de um pensar crítico 

e reflexivo, permitindo expor a realidade e propor ações 

transformadoras que levem o indivíduo à sua autonomia e 

emancipação como sujeito histórico e social, capaz de propor e 

opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família 
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e de sua coletividade, tais práticas de educação em saúde são 

inerentes ao trabalho em saúde (FALKENBERG et al., 2014). 

Dessa forma, o envolvimento do enfermeiro nas ações 

que visam à educação em saúde, desenvolvidas junto à 

comunidade, garante uma crescente integralidade e produção 

de equidade, o que é importante para as atividades 

desenvolvidas cotidianamente pela unidade de saúde.  

A promoção da saúde ocorre quando a comunidade se 

apropria dos conhecimentos necessários para melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação dos 

indivíduos no controle deste processo (KESSLER, 2018). 

Por isso, é importante salientar que o processo de 

educação em saúde não é apenas passar informações e 

conhecimento para o usuário ou comunidade, mas permitir que 

estes interajam, se posicionem e participem ativamente desse 

processo, proporcionando assim mudança de comportamento e 

promovendo saúde de forma permanente e dinâmica. 

Ao falar da saúde do homem, na maioria das vezes, 

associa-se a uma ideia  especificamente à prevenção do câncer 

de próstata (RIBEIRO, 2017). O homem deve ser visto como 

um ser integral e não em partes, englobando seus aspectos, 

culturais, sociais, psíquicos e biológicos, para uma melhor 

compreensão do seu processo de saúde e doença. 

A maneira como os homens foram preparados, desde a 

infância até a vida adulta, para o desempenho das atividades 

masculinas, valores e crenças sobre o que é ser homem pode 

representar uma barreira cultural importante para a prevenção 

e a promoção da saúde (COELHO et al., 2018).  

Assim, a ideia de cuidado precisa ser repassada ao 

usuário como elemento característico do humano, competindo 

a ele apropriar-se desta função. Embora tenham muitos outros 
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fatores que dificultam os cuidados com a saúde como condição 

econômica precária, distância entre a moradia e as unidades de 

saúde, saneamento deficiente, baixa escolaridade e entre 

outros. É  preciso intervir onde for possível (COELHO et al., 

2018). 

É preciso ter em vista o perfil epidemiológico, as 

necessidades de saúde da população local e uma atenção 

integral ao ofertar ações educativas e de promoção da saúde. 

para melhor desempenho e resolutividade, atividades 

intersetoriais são indispensáveis (KESSLER, 2018). 

Com isso, fez-se necessário uma reunião com toda a 

equipe de estratégia de saúde da família da unidade de saúde, 

principalmente com os agentes comunitários de saúde que 

possuem a compreensão de onde cada homem está inserido 

em seu território. Dessa maneira, poderíamos discutir e refletir 

como atrair esse público específico, intervindo de forma efetiva 

na promoção da saúde dos mesmos.  

É imprescindível que toda a equipe de saúde esteja 

envolvida neste processo, fazendo-se necessário estabelecer 

estratégias que favoreçam a diferenciação masculina, quanto 

aos cuidados com a sua saúde, em nível de atenção básica 

(PEREIRA et al., 2015). 

Na semana anterior a qual ocorreria a intervenção, os 

agentes comunitários de saúde  elaboraram um convite 

impresso para levar  até os homens usuários da unidade, onde 

foram entregues pessoalmente explicando-lhes como seria e o 

que aconteceriam no evento, frisando a importância da 

presença de cada um. E dias antes antes da intervenção todos 

os homens do bairro foram convidados a participarem da ação 

através de um anúncio propagado por um carro de som  que a 
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unidade de saúde disponibilizou, com o intuito de atrair o maior 

número de homens para a ação de promoção à saúde.  

A intervenção propriamente dita ocorreu em três 

momentos. O primeiro momento consistiu em uma palestra 

sobre o que era o ser“homem”e sua integralidade incluindo os 

aspectos sociais, culturais e biológicos, e os seus papéis 

desempenhados na sociedade, nesse momento um dos 

agentes comunitário de saúde recitou um poema de autoria 

própria fazendo alusão ao que tinha sido abordado. Em seguida 

teve uma explicação sobre o câncer de próstata, câncer de 

pênis, prostatite, ISTs e a importância de desenvolver hábitos 

de vida saudáveis. 

 

Figura 1. Abordagem sobre a saúde do homem, Parnamirim-

RN, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores, 2018. 
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Esse momento de explicação permitiu aos homens 

participantes da ação um conhecimento mais amplo a respeito 

da sua saúde e a relevância de medidas de prevenção e 

promoção à saúde. Possibilitando um momento de interação, 

onde dúvidas foram esclarecidas e exemplos compartilhados 

pelo público presente.   

Como já assinalado, a Política Nacional de Atenção à 

Saúde do Homem (PNAISH) tem como principal local de 

atuação atenção primária mediante práticas que visem à 

promoção e prevenção de saúde por meio do acesso e do 

vínculo com os usuários. Tais práticas podem proporcionar um 

trabalho contínuo de sensibilização com vistas a uma maior 

percepção em relação às necessidades de saúde dos públicos 

masculinos, com atenção integral e trabalho interdisciplinar 

(PEREIRA et al., 2015). 

O segundo momento compreendeu-se da explanação de 

hábitos alimentares saudáveis, onde um lanche saudável foi 

oferecido para os usuários. Durante isso, eles tiveram a 

oportunidadefr conhecer os serviços oferecidos pela unidade de 

saúde e a sua programação. 

Considera-se relevante que a dinâmica pedagógica da 

equipe de profissionais de um serviço de saúde possa prover 

as potencialidades dos homens para a tomada de consciência 

dos comportamentos prejudiciais à saúde. Essa medida tem o 

intuito de propiciar a abertura para o diálogo aprofundando, 

concebendo o conhecimento e o sucesso de novas práticas 

saudáveis (PEREIRA, et al., 2015). 

O terceiro momento realizou-se uma pequena 

explanação do que seria os testes rápidos, como funcionavam 

e sua finalidade, abordando doenças como sífilis, AIDS e 
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hepatites virais. Tal ocasião possibilitou a realização dos testes 

em todos os homens presentes na ação da intervenção. 

O estímulo ao acesso dos homens a serviços de saúde 

no seu nível primário ou básico de atenção, no território onde 

vivem com suas famílias, costumam acontecer na atenção 

especializada, ou seja, quando os agravos à saúde já são 

consideráveis, havendo um retardamento da atenção e 

demandando maior complexidade de cuidados (LEITE, 2016). 

Isso poderia ser prevenido caso fossem realizadas ações 

permanentes de atenção e promoção à saúde dos homens. 

 

Figura 2. Momento de escuta e retirada de dúvidas aos serviços 

de saúde oferecidos pela unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores, 2018. 
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A baixa demanda masculina também aparece associada 

à falta de assistência acolhedora ou assistência pouco atraente, 

que podem estar relacionados a ausência ou insuficiências nas 

habilidades e competências dos profissionais para lidar com o 

segmento masculino. Nesse raciocínio, a adoção de estratégias 

que se concentram tanto na expansão de campanhas quanto 

na sensibilização aos homens para cuidar de sua própria saúde 

passa a ser necessário (SOLANO et al., 2017). 

Mesmo com a implementação da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem, os homens ainda estão 

pouco presentes na Unidade Básica de Saúde, buscando este 

serviço apenas quando já apresentam algum sintoma ou 

quando já estão com a doença instalada. É preciso 

conscientizá-los de que esta não é a melhor solução e mostrar-

lhes de que a prevenção é o melhor caminho. Para isto, é 

fundamental investir em palestras educativas e 

intervencionistas, de acordo com a realidade da comunidade, 

priorizando a prevenção e promoção da saúde, a fim de que 

seja possível atrair e inserir os homens no processo  de saúde 

(PEREIRA et al., 2015). 

A intervenção proporcionou um dia inteiro de atividades 

para os homens participantes. A ação foi desenvolvida de forma 

a informar e a sanar as dúvidas com uso de imagens 

representativas e dados da literatura, permitindo sempre a 

interação dos usuários e a troca de experiências. 

Após a realização da ação, os usuários se colocaram de 

maneira positiva, expondo o quanto estavam satisfeitos com a 

palestra e toda a ação desenvolvida e expuseram que 

buscariam  mais o serviço de saúde como medida de 

prevenção.  Muitos saíram com agendamentos de consultas e 

exames marcados, entendendo que o processo era continuado. 



SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

703 
 

CONCLUSÕES  

 

Por meio desta intervenção, foi possível compartilhar e 

discutir experiências sobre a saúde do homem como um ser 

integral e que possue aspectos sociais, culturais e biológicos 

implicados no seu processo de viver e que determinam seu 

estado de saúde. Ao mesmo tempo  que enfatizou-se a 

relevância e importância de medidas que possibilitem a 

prevenção e a promoção da saúde do homem no tocante à 

atenção primária de saúde.  

Foi um momento oportuno para apresentar a este público 

o catálogo de serviços oferecidos pela unidade para a 

população masculina, bem como os seus direitos e políticas 

desenvolvidas para cuidar da saúde dessa população. 

A integração dos estudantes e equipe de saúde 

favoreceu a sensibilização para a temática, o envolvimento 

coletivo, o desenvolvimento de ações interprofissionais, e a 

perspectiva de continuidade das ações, uma vez que a 

população masculina do território é grande e que a intervenção 

não atingiu sequer 15% desta.  

A educação em saúde se configura como estratégia de 

cuidado na atenção básica que além de permitir uma relação de 

horizontalidade entre equipe de saúde e população, possibilita 

a construção e fortalecimento de redes de apoio comunitárias e 

espaço de diálogo e troca de experiência entre indíviduos que 

vivenciam um momento de vida semelhante. É, portanto, um 

espaço privilegiado de construção de saberes e de prevenção 

e promoção da saúde que toda a equipe de saúde deve 

aproveitar para fazer chegar a informação e a prevenção 

àqueles que mais necessitam. 
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A saúde da população masculina não pode mais ser 

negligenciada. É preciso atrair esse público para os serviços de 

atenção básica em busca de ações de prevenção e promoção 

da saúde. É necessário também que a unidade de saúde crie 

esta e outras estratégias para atrair essa população 

considerando também suas especificidades e particularidades 

quanto à procura ao serviço, as demandas de trabalho e os 

horários de oferta destes serviços. Só assim as equipes estarão 

trabalhando com equidade para atender e assistir de forma 

integral à saúde do homem. 
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RESUMO: Os agentes químicos utilizados na formulação dos 
saneantes domissanitários têm provocado fortes impactos 
ambientais e sérios danos à saúde humana. Nessa pespectiva 
este estudo realizou uma investigação preliminar tomando 
como universo um grupo de funcionários que atuam em 
atividades de serviços gerais no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) e no Centro de Biotecnologia (CBIOTEC) da UFPB. A 
estreita relação entre as intoxicações em atividade laborativa e 
o uso dos produtos domissanitários que ocorrem no Brasil, se 
deve ao fato do cidadão perceber esses agentes químicos 
como produtos com baixo risco ou até mesmo de ação tóxica 
inexistente.  É sabido que o consumidor de um modo geral não 
tem o hábito de ler ou não compreender as informações 
técnicas contidas nos rótulos relativas principalmente à 
utilização e composição química dos produtos de limpeza 
domésticos e por isso, os riscos de intoxicações. O presente 
trabalho buscou estabelecer o nível de conhecimento e a 
orientação com os funcionários do setor da limpeza, no campus 
da Universidade Federal da Paraíba, no CSS e CBIOTEC, 
sobre os cuidados de manipulação, armazenamento e 
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intoxicação inerentes aos produtos de limpeza. A pesquisa 
apontou o nível de conhecimento dos servidores ao uso 
incorreto dos produtos domissanitários e ao desconhecimento, 
em alguns casos, das normas de manipulação, armazenamento 
e descarte desses materiais, o que impacta diretamente na 
saúde do usuário e do próprio meio de atividade laboral. 
 
Palavras-chave: Saneantes. Prevenção. Intoxicação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A legislação brasileira diferencia os produtos 

empregados na agricultura dos utilizados em ambientes 

confinados. O primeiro, segundo a Lei no 7.802, de 11 de julho 

de 1989, é classificado como agrotóxico, e os produtos 

químicos usados em ambientes confinados são classificados, 

de acordo com a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, 

como saneantes domissanitários. 

Estes são substâncias ou preparações destinadas à 

higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes e 

superfícies e ao tratamento de água, incluindo inseticidas, 

raticidas, desinfetantes e detergentes, que devem ser 

formuladas com substâncias que não apresentem efeitos 

comprovadamente mutagênicos, teratogênicos ou 

carcinogênicos em mamíferos. São de suma importância na 

limpeza de nossas casas, âmbitos hospitalares e de outros 

locais, pois acabam com germes e bactérias, evitando o 

aparecimento de doenças causadas pela falta de limpeza 

nesses ambientes (BRASIL, 1990). 

Desta forma, são classificados de acordo com o grau de 

risco, a destinação/restrição e finalidade de uso. Quanto à 
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finalidade de uso, são classificados em produtos para limpeza, 

que têm a finalidade de remover sujidades do ambiente, 

utensílios, objetos e superfícies; para desinfecção, utilizados 

para eliminar ou repelir animais sinantrópicos que se encontram 

em ambientes, objetos e superfícies inanimadas, através de 

processos físicos ou químicos; antimicrobianos, para destruir ou 

inibir o crescimento de microorganismos em ambientes, objetos 

e superfícies inanimadas; para jardinagem amadora, no 

controle de pragas em jardins e plantas ornamentais, além de 

revitalizar e embelezar; e os destinados à limpeza com ação 

antimicrobiana (ANVISA, 2014). 

Assim, a classificação das substâncias, de modo geral, 

leva em consideração, além das vias de acesso adotadas para 

seu ingresso no organismo humano, volatilidade, grau de 

ionização, tamanho da molécula, hidrólise do composto, tipo e 

intensidade da ação danosa que lhes seja característica e limite 

de tolerância conforme especificado na Norma 

Regulamentadora do Trabalho n. 15 – NR 15 (BRASIL, 2011). 

Deste modo, as substâncias químicas podem ser 

absorvidas pelo organismo humano por diferentes vias, 

podendo-se destacar: a respiratória, em que a inalação de 

gases é a principal via de entrada; a cutânea ou transdérmica; 

e a ingestão oral, que representa igual risco à saúde e vias 

menos comuns, para o ingresso e absorção das substâncias 

químicas pelo organismo humano, as mucosas do globo ocular, 

subcutânea, urogenital, dental e parenteral (intramuscular, 

endovenosa, intra-arterial) (REVIERS, 2013). 

Segundo Xelegati e colaboradores (2016) o  risco 

oferecido por esses produtos ocorre devido à toxicidade das 

substâncias e suas concentrações nos produtos, à finalidade de 
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uso, às condições e ao modo de uso, à população exposta, à 

frequência e duração de exposição e às formas de 

apresentação do produto final. Com isso, trabalhadores 

envolvidos com esses agentes na atividade laboral constituem 

a população em situação mais crítica, já que o nível de 

exposição é maior comparado ao da população geral e, 

consequentemente, maiores são os riscos de danos à saúde. 

Um exemplo são os profissionais da área da saúde, 

principalmente os que atuam ância de intoxicações por 

produtos de limpeza como soda cáustica, hipoclorito e 

derivados de petróleo (MELLO et al., 2015). 

São produtos regularizados no Ministério da Saúde por 

meio da ANVISA (Agência Nacional de Vigilânnos hospitais, 

pois estão constantemente submetidos aos riscos trazidos por 

esses produtos, visto que se faz necessária a limpeza e 

desinfecção constante de superfícies, de materiais e de 

equipamentos. Apesar da enorme diversificação de substâncias 

à disposição do consumidor, é visível uma predomincia 

Sanitária) que tem como responsabilidade e missão promover 

e proteger a saúde, garantindo segurança sanitária de serviços 

e produtos de saúde. Sua atuação abrange desde o registro até 

a autorização para entrada no mercado, o acompanhamento do 

desempenho durante as fases subsequentes (pós-

comercialização), a intervenção nas normas de fiscalização e 

registro ou notificação de produtos quanto as intoxicações. Sua 

aprovação e seu registro dependem apenas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), vinculada ao 

Ministério da Saúde. Por esse motivo, eles escapam de serem 

classificados e fiscalizados como agrotóxicos (ANVISA, 2012). 
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Nesta perspectiva, a intoxicação pode ser definida como 

um conjunto de efeitos adversos provocados por um agente 

químico, com consequências clínicas relevadas por um 

conjunto de sinais e sintomas ou apenas alterações 

bioquímicas, resultante da exposição a substâncias químicas. 

Os saneantes, quando utilizados de forma inadequada, 

representam risco para a saúde, devido à alta toxidade da 

maioria de seus compostos, levando a manifestações clínicas 

graves e à utilização de serviços de saúde de alta 

complexidade, que impactam na extensão de incapacidades, 

dor e desconforto, na família e em custos elevados de 

tratamento ao sistema de saúde.  

Nesse contexto, a toxicovigilância de eventos adversos 

com produtos saneantes é, então, justificada pela grande 

utilização desses produtos, pelo risco cotidiano na sua 

utilização e pela clandestinidade e produção inadequada, 

muitas vezes em produção artesanal. Informação adequada 

subsidiará a emplementação de medidas preventivas, voltadas 

principalmente para a educação do consumidor. No entanto, 

apesar do visível problema decorrente do uso indiscriminado de 

saneantes, observam-se poucos estudos publicados sobre o 

assunto nas bases de dados científicas nacionais 

(DESCOSTES; TESTUD, 2005). 

Nesse cenário, o objetivo desta pesquisa é descrever o 
nível de conhecimento do potencial tóxico causado por práticas 
do uso dos domissanitários de forma errônea no ambiente de 
atividade ocupacional, relacionando-as com as estratégias de 
orientação e prevenção, no tocante ao uso correto de 
saneantes com o intuito de evitar acidentes em práticas no 
ambiente de trabalho.  
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Considerando que a educação acadêmica formal, muitas 

vezes, é omissa na abordagem das questões cotidianas e que 

a transmissão do chamado “conhecimento útil” é perdida, é 

vista pela necessidade da diminuição deste distanciamento 

visando o acesso à informações que juntas irão constituir um 

conhecimento ligado diretamente às necessidades reais da 

população. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo quantitativo e qualitativo com a 

aplicação de formulários para levantamento de dados sobre o 

público alvo com foco na orientação e explanação da prevenção 

e uso dos saneantes na atividade laboral, ou seja, com os 

funcionários que atuam em atividades de serviços gerais no 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) e no Centro de 

Biotecnologia (CBIOTEC) da UFPB.  

Os formulários foram aplicados nos centros citados 

anteriormente da Universidade Federal da Paraíba, onde 

observaram as impressões dos trabalhadores no tocante às 

ferramentas de trabalho (saneantes), sob orientação dos 

integrantes do grupo de extensão. 

 Foram entrevistadas um total de 40 pessoas, 20 no ano 

de 2018 e 20 no ano de 2019. O espaço amostral foi definido 

através de tais critérios: pessoas que trabalham com algum tipo 

de saneante/produto químico e servidor público da instituição 

onde foi realizada tal pesquisa. Diante dos dados coletados 

realizou-se um comparativo no intuito de analisar se houve uma 

mudança significativa entre os dois anos no tocante 
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conhecimento dos profissionais da limpeza sobre o seu 

instrumento de trabalho, os dominossanitários. 

A coleta de dados é referente à realidade social, 

profissional e principalmente à utilização dos saneantes 

domissanitários em ambiente de trabalho dos funcionários do 

setor da limpeza, estes dados serviram para a elaboração de 

estudos epidemiológicos e melhor conhecimento da exposição 

da população a estes produtos. Também foi ministrada uma 

primeira oficina na qual se apresentou de forma introdutória 

alertas sobre a responsabilidade no manuseio correto dos 

saneantes domissanitários para se evitar exposições 

inadequadas, irritações indesejadas e/ou intoxicações 

relacionando quais os tipos de saneantes utilizados em meio 

ocupacional e seus efeitos indesejados em casos de 

intoxicações. 

 Posteriormente, os funcionários receberam orientação 

na forma de palestra com exposição de casos e folhetos 

informativos sobre o manejo dos domissanitários e prevenção 

de acidentes ocupacionais e domiciliares. A ação ocorreu entre 

os meses de março a dezembro nos anos de 2018 e 2019, onde 

os extensionistas (acadêmicos de Farmácia), devidamente 

treinados desenvolveram as atividades como reconhecimento 

do problema in loco, contato com os trabalhadores, 

levantamento de dados e atividades educativas, as quais 

ocorreram a cada 15 dias, nos locais de trabalho dos indivíduos.  

A coleta de dados foi realizada a partir de um 

questionário semiestruturado, individual e fechado, elaborado e 

aplicado pelos autores, cujas questões visaram identificar a 

percepção dos sujeitos envolvidos, buscando dados 

relacionados às práticas que envolvem o manuseio de 
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substâncias químicas habitualmente utilizadas nas residências. 

Uma análise quantitativa preliminar dos dados foi realizada a 

partir da tabulação das respostas obtidas. Tais questionários 

foram elaborados de acordo com os parâmetros mais 

frequentes às exposições de intoxicações por domissanitários, 

incluindo perguntas sobre: 1) ocorrência de algum acidente 

ocupacional ou sintomas de intoxicação; 2) a forma de 

armazenamento (cômodo e local) dos produtos de limpeza; 3) 

as práticas de risco, o conhecimento de produtos clandestinos 

e seus agravos, 4) o conhecimento do entrevistado sobre os 

riscos dos produtos saneantes para a saúde e o hábito de leitura 

e seguimento das orientações dos rótulos (Figura 1). 

Essas categorias possibilitaram a estruturação de um 

conjunto de conceitos articulados entre si, constituindo assim 

um instrumento válido para o desenvolvimento do tema da 

pesquisa. 

A coleta dos dados permitiu ainda uma análise qualitativa 

complementar que buscou evidenciar se o entrevistado lê as 

informações contidas nos rótulos dos produtos químicos, se 

conhece a formulação dos produtos e se estes podem ou não 

fazer mal à saúde.  

Além disso, identificar se, lendo os rótulos, o entrevistado 

compreende o que está ali exposto e se aquelas informações 

geram, ou não, confiança para o manuseio ou a utilização do 

produto químico. Informações adicionais como relatos de 

malefícios à saúde e métodos simplificados de acesso às 

informações do rótulo também foram explorados nos 

resultados. 
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Figura 1. Questionário semiestruturado 

Fonte: Própria 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante dos questionários aplicados nos anos de 2018 e 

2019, foi possível observar o nível de conhecimento dos 

profissionais da limpeza referente às possíveis intoxicações 
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provenientes do seu instrumento de trabalho, os saneantes 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1.Questionário avaliativo referente a oficina de 

2018 e 2019 
 2018 2018 2019 2019 

Perguntas Sim Não Sim Não 

1- Você sabe o que são domisanitários 
ou saneantes?  

20% 80% 35% 65% 

2- Os produtos de limpeza são 
armazenados em local fechado? 

85% 15% 70% 30% 

3- Você utiliza os esquipamentos de 
proteção individual? 

90% 10% 100% - 

4- Você acredita que está sujeito à 
algum risco manuseando esses 
produtos? 

100% - 80% 20% 

5- Você realiza exames de rotina? 65% 35% 80% 20% 

6- Você já sofre algum acidente 
ocupacional? 

- 100% - 100% 

7- Você realizaria alguma medida em 
caso de ingestão, inalação ou contato? 

100% - 100% - 

8- Você lê o rótulo dos produtos de 
limpeza antes de usar? 

25% 75% 30% 70% 

Fonte: Própria 

 

A partir das informações adquiridas durante a pesquisa 

(Tabela 1), e de acordo com o espaço amostral, os dados 

obtidos no ano de 2018 demonstraram que, 20%  dos 

entrevistados tinham conhecimento a cerca do conceito geral 

sobre os domissanitários, e 80% não compreendiam, ou seja, a 

falta de informação e orientação por parte de órgãos juntos a 

população não são vistas. 

 Já com relação ao armazenamento destes produtos de 

limpeza, 85% eram alocados em ambientes fechados e 15% 

não eram, percebeu-se que o armazenamento é de suma 
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importância, pois ficam armazenados em locais seguros e os 

funcionários possuem, em condições de uso, alguns 

“carrinhos”, conhecidos como “Mope” que facilitam a mobilidade 

e uso. No que se refere ao uso de EPI’S como elemento de 

segurança, 90% usam e 10 % não usam, concluiu-se que os 

funcionários possuem orientação sobre a importância do  uso e 

são fiscalizados quanto ao cumprimento destes pela empresa 

responsável.   

Visto que, no que diz respeito aos riscos apresentados 

pelo uso incorreto dos saneantes em ambiente de trabalho, 

100% dos entrevistados são cientes de que manuseio de forma 

incorreta podem causar desde uma simples alergia até o óbito, 

dependendo da via de exposição e quantidade de agente 

químico acometidos a vítima.  

Na realização de exames de rotina, 65% disseram 

realizá-los e 35% não, afirmou-se que os trabalhadores sabem 

que é de suma importância o cumprimento dos exames com 

objetivo de monitorar algum sintoma ou sinal, visto que o 

contato diário com os produtos de limpeza é constante, os quais 

possuem compostos químicos danosos a saúde. No que tange 

aos acidentes ocupacionais de trabalho, 100% relataram não 

ter sofrido nenhum tipo de intercorrência. 

 Nos  casos de medidas profiláticas, 100% dos 

funcionários afirmaram que realizaram pelo menos um tipo de 

medida, entre elas, provocar vômito, ingerir leite e procurar um 

hospital levando o rótulo do produto químico com o fim de 

facilitar a conduta médica em casos de intoxicação.  Em relação 

a rotulagem as respostas dadas às perguntas do questionário 

geraram informações que traduziram o risco real a que se expõe 

a população que manuseia ou utiliza produtos domissanitários 
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sem o pleno conhecimento das informações contidas no rótulo, 

pois 25% costumam compreender ou ler e 75% não possuem 

entendimento, aumentando os riscos de algum tipo de 

intoxicação, visto que não possuem entendimento a cerca do 

assunto. 

 Tendo em vista o universo amostral do ano de 2019, 

pode-se notar que existe em boa parte dos entrevistados a falta 

de conhecimento sobre o que são os produtos que esses usam, 

ao ver que 65% relata não ter conhecimento sobre o que são 

domissanitários ou saneantes. A preocupação com o local de 

armazenamento dos produtos é que há riscos caso haja 

manuseio por pessoas não autorizadas, além de que devem ser 

guardados em locais apropriados, de restrito acesso e 70% 

afirmam guardar nestes locais, enquanto 30% aparenta não 

possuir essa preocupação. 

O uso do equipamento de proteção individual (EPI)  é 

de extrema importância para garantir a saúde e a proteção do 

trabalhador, evitando consequências negativas em casos de 

acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é utilizado 

como forma de garantir que o profissional não será exposto ou 

terá uma mínima exposição a doenças ocupacionais, que 

podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida 

durante e depois da fase ativa de trabalho, com isso ao termos 

100% dos entrevistados responderam que utilizavam EPIs, 

mostrando que de certa forma estão cientes sobre os benefícios 

da utilização desses materiais, refletindo de modo a minimizar 

possíveis acidentes ocupacionais (DOBROVOLSKI; 

WITKOWSKI; ATAMANCZUK, 2008). 

Ao serem perguntados sobre a realização de exames 

rotineiros 80% declarou fazer, o que mostra o cuidado e 

http://www.saudeevida.com.br/preocupa-com-seguranca-no-trabalho/
http://www.saudeevida.com.br/preocupa-com-seguranca-no-trabalho/
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preocupação com a saúde, nessa mesma porcentagem 

observou-se a maioria (80%) relatando ter consciência de que 

corre algum tipo de risco ao trabalhar com esses produtos e 

esses riscos podem ser evidenciados ao termos 25% dos 

entrevistados relatando já terem tido algum tipo de acidente 

ocupacional após o manuseio destes produtos. Em relação a 

rotulagem, 30% possuem entendimento e 70% não, o que 

implica em um alerta com relação entre a leitura dos rótulos e o 

entendimento das informações nele veiculadas.  

Figura 2. Gráfico comparativo entre os anos de 2018 e 

2019, referentes às respostas afirmativas dos entrevistados 

diante ao conhecimento sobre o questionado. 

 
 Fonte: Própria 

 

Uma vez detectada a contaminação de um indivíduo, o 

estudo procurou identificar quais as ações foram tomadas para 

contornar a ocorrência danosa por produtos químicos em 

salvaguarda ao contaminado. Com isso, no ano de 2019 foi 

observado que mesmo diante do desconhecimento a cerca dos 
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riscos que os domissanitários proporcionam devido o uso 

incorreto dos mesmos e acarretar sérios danos à saúde, a 

população frente a uma intoxicação agiu de forma correta diante 

das medidas tomadas, onde 65% das pessoas entrevistadas 

relataram a busca pelo atendimento médico e quando possível 

levar ao menos a embalagem, facilitando ao profissional de 

saúde a identificação do composto químico que gerou as 

manifestações clínicas e correlacionar  com as medidas 

terapêuticas corretas com o objetivo de solucionar o problema 

(figura 3). 

 

Figura 3. Ações profiláticas dos trabalhadores frente à 

intoxicação por produtos químicos domissanitários no ano de 

2019. 

Fonte: Própria 
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           Todavia, a população ainda é movida por mitos e 

crenças coloniais populares, cerca de 25% adotaram a ingestão 

de leite como solução para a intoxicação, o que pode agravar o 

quadro de saúde do contaminado, pois o vômito forçado pela 

ingestão do leite pode acelerar a absorção do produto químico 

pelo organismo.  

 FOOK e colaboradores (2013) relatam que, em realção 

às intoxicações, torna-se de suma importância a 

implementação de medidas estruturantes sejam mantidas e 

reforçadas, buscando a melhoria de indicadores, e levando em 

conta o impacto epidemiológico e assistencial desses agravos. 

 

CONCLUSÕES  

 

            O estudo possibilitou a compreensão dos saneantes 

quanto ao uso inadequado, representando risco à saúde devido 

à alta toxidade da maioria de seus compostos, levando a efeitos 

adversos graves, conforme resultados apresentados e 

discutidos, constatando-se a importância deste trabalho de 

conscientização a respeito dos domissanitários, pois o público 

alvo apresenta um déficit de conhecimento do assunto. A 

desinformação em relação aos riscos advindos do manuseio 

inconsciente dos saneantes e a falta de iniciativa na busca de 

informações são ingredientes decisivos no aumento da 

possibilidade de apresentarem intoxicações. 

         Com isso, para que medidas preventivas possam ser 

implementadas, é necessário o planejamento de ações, 

buscando a prevenção de intoxicações, refetente a orientação 

e monitoramento dos trabalhadores, além disso, que os 

sistemas de informação em saúde identifiquem os efeitos 
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adversos determinados por um agente tóxico. Através do 

conhecimento dos casos, espera-se que concretize uma 

reestruturação dos meios de controle destas substâncias para 

que sejam evitados novos casos de intoxicações e óbitos por 

estes agentes e a implementação de políticas públicas de 

educação em saúde. 
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RESUMO:Considerando o importante papel que a enfermagem 

desempenha na atenção as Urgências e Emergências, 
evidenciando-se como questões norteadoras a qualidade de 
vida e bem estar dos trabalhadores de enfermagem, 
caracterizando de acordo com a organização Mundial de saúde 
que declara o ser humano como sendo biopsicossocial, este 
trabalho objetiva verificar a exposição à síndrome de Burnout 
pelos profissionais de enfermagem do setor de Urgência e 
Emergência, assim como estudar essa síndrome para que 
possam ser minimizados os agravos desencadeados por ela. 
Para a construção das idéias principais desse trabalho, foi 
desenvolvida uma pesquisa de revisão integrativa, exploratória, 
descritiva com abordagem quanti-qualitativa. Assim os 
resultados mostraram  que é de suma importância estudar os 
trabalhadores de enfermagem. Destaca-se o fato de que, se o 
local de trabalho não vem oferecendo condições adequadas, 

mailto:britto.mailsontrovao27@gmail.com
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ocasionando a sobrecarga deste, isso interfere diretamente na 
qualidade de vida dos trabalhadores, com consequente 
susceptibilidade para desenvolver a síndrome de Burnout. A 
realização do estudo permitiu contemplar o objetivo inicialmente 
proposto, tendo em vista que não visou fechar diagnósticos, 
uma vez que só poderão ser realizados por um profissional 
médico ou psicoterapeuta, e sim identificar a predisposição a 
síndrome de Burnout dos enfermeiros do Serviços de Urgência 
e Emergência. Foi constatado que o trabalho executado pelos 
enfermeiros é muito desgastante, o que aumenta 
consideravelmente a predisposição à síndrome. 
 
Palavras-Chaves: Burnout. Urgência e Emergência. 
Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O nome Burnout teve origem no verbo inglês “to burn out” 

que significa queimar-se por completo, consumir-se. Por meio 

de seu cansaço e frustração que o trabalho lhe traz, assim esta 

síndrome é um estado em que ocorre o esgotamento físico e 

mental ligado à vida profissional (OLIVEIRA, COUTINHO, 

PINHEIRO, 2015). 

Nesse sentido a síndrome de Burnout é caracterizada no 

indivíduo, quando existe a perda de sentido de realizar suas 

tarefas, e todo o esforço necessário para realizá-lo, passa a ser 

um fardo desnecessário para esse trabalhador, é uma síndrome 

de esgotamento profissional, proveniente da exposição 

prolongada a fatores interpessoais crônicos no trabalho. 

(FERREIRA, et al., 2015). 

Por outro lado, a equipe de enfermagem que atua em 

urgência e emergência está exposta a vários fatores 
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desencadeantes de estresse, entre elas a múltiplas jornadas de 

trabalho, baixas remuneração, falta de recursos e de 

profissionais, a demanda de atendimentos, a relação entre os 

próprios trabalhadores e destes com os pacientes e seus 

familiares. Para isso, é importante que esses trabalhadores 

sejam reconhecidos como seres humanos, sendo assim são 

deveres da instituição reconhecer seus potenciais e suas 

limitações, a fim de fortalecer as fragilidades e manter e 

consolidar os pontos fortes da equipe de enfermagem 

(ANDRIOLI, et al.,2016). 

Nessa perspectiva, estudos revelam que a atuação do 

enfermeiro de urgência e emergência é avaliada como 

desencadeadora de desgaste físico, emocional e de estresse. 

Dessa forma, Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

fazem parte de uma profissão caracterizada por prestar 

assistência e permanecer em contato direto com pessoas 

enfermas e com seus familiares. Do ponto de vista da 

organização do trabalho, a falta de apoio da gestão institucional, 

a sobrecarga de trabalho, a falta de autonomia e autoridade na 

tomada de decisões, entre outras, tende a gerar um estado de 

estresse crônico, o que torna essa categoria uma das 

profissões com maior probabilidade de se adquirir a Síndrome 

de Burnout (AZEVEDO, et al., 2017; GIANINI, et al.,2018) 

De acordo com Oliveira, et al., (2019), no Brasil dados do 

Ministério  da previdência, contabilizou-se que 4,2 milhões de 

pessoas foram afastadas do trabalho em 2007, e destes 3.852 

receberam diagnostico de esgotamento profissional. Segundo a 

Health Education Authority a enfermagem é classificada como 

a quarta profissão mais estressante do setor público. Por outro 

lado dados da Organização Mundial de saúde (OMS), o impacto 
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da síndrome de Burnout é 280 milhões. Nesse cenário, uma 

pesquisa realizada pela International stress Management 

Association do Brasil com 1000 profissionais de 25 a 60 anos 

dos estados de São Paulo e porto Alegre, revelou que 30 % 

dessa população foram atingidos pela síndrome de Burnout. 

Justifica-se a realização desta pesquisa como forma de 

incentivar a prática de educação em saúde com a vivência 

acadêmica. O aprofundamento nesta temática pode levar a 

observação de fatores relacionados à Síndrome de Burnout em 

enfermeiros da urgência e emergência, e dessa forma traçar 

cuidados para prevenir maiores complicações que possam 

surgir. A presença da síndrome pode desencadear o 

surgimento de possíveis danos na assistência como ao próprio 

profissional ou a instituição. Com a identificação precoce, 

podem-se planejar as soluções para minimizar os casos de 

síndrome de Burnout nas instituições hospitalares. 

Assim, pressupõe-se que os Profissionais de enfermagem 

do setor de Urgência e Emergência apresentam desgaste físico 

e emocional, contribuindo para o desenvolvimento de 

transtornos psicológicos e de forma negativa para não 

prestação de assistência humanizada. Além disso, existem 

poucas informações quanto aos efeitos prejudiciais que a 

Síndrome de Burnaut pode ocasionar a população em estudo. 

Há também uma relação entre o nível de envolvimento dos 

profissionais de enfermagem a síndrome de Burnout e a 

sobrecarga de trabalho em hospitais distintos. 

Considerando o importante papel que a enfermagem 

desempenha na atenção as Urgências e Emergências, 

evidenciando-se como questões norteadoras a qualidade de 

vida e bem estar dos trabalhadores de enfermagem, 
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caracterizando de acordo com a organização Mundial de saúde 

que declara o ser humano como sendo biopsicossocial, este 

trabalho objetiva verificar a exposição à síndrome de Burnout 

pelos profissionais de enfermagem do setor de Urgência e 

Emergência, assim como estudar essa síndrome para que 

possam minimizar os agravos desencadeados por ela. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a construção das idéias principais desse trabalho, foi 

desenvolvida uma pesquisa de revisão integrativa, exploratória, 

com abordagem quanti-qualitativa. 

Segundo Mendes (2008) a revisão integrativa inclui a 

análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada 

de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a 

síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 

Este método de pesquisa permite a síntese de múltiplos 

estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de 

uma particular área de estudo. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais 

explícito, ou a construir hipóteses (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

Por outro lado, a pesquisa quantitativa é caracterizada 

pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de 

coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas. Busca a validação das hipóteses mediante 

a utilização de dados estruturados, estatísticos, com análise de 



A SINDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO 
SETOR  DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

730 
 

um grande número de casos representativos, recomendando 

um curso final da ação. Ela quantifica os dados e generaliza os 

resultados da amostra para os interessados (OLIVEIRA, 2011). 

A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2003) trata-se de 

uma atividade da ciência, que visa à construção da realidade, 

mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o 

universo de crenças, valores, significados e outro construto 

profundos das relações que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Além das descrições referentes aos diversos tipos de 

pesquisas inclusas neste estudo, enfocamos que, na 

classificação dos textos que compuseram contou-se com 11 

artigos indexados, quatro Trabalhos de Conclusão de Curso, 

levando em consideração um processo de inclusão em que se 

trabalhou com textos completos, todos na língua portuguesa e 

publicados entre 2015 a 2019, todo o processo de construção 

do artigo teve inicio em agosto e foi até novembro de 2019. 

Entretanto, cabe ressaltar que, entre os textos consultados, 

esses contemplaram um período que vai de 2010 a 2017, isto 

de forma contínua, englobando um total de 78 literaturas, por 

causa de cinco revisões integrativas, sendo a primeira 

trabalhado com 13 artigos, a segunda com 11 artigos, a terceira 

com 18 artigos, a quarta com 22 artigos e por fim a quinta com 

14 artigos. 

Toda análise do conteúdo pesquisado foi realizada 

tomando como base (BARDIN, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Síndrome de Burnout surge em função da resposta ao 

estresse laboral crônico e constitui importante desafio na vida 

profissional no século XXI. Profissionais que atuam em situações 

de emergência, por se envolverem com mais frequência em 

eventos traumáticos, estão mais predispostos ao 

desenvolvimento de distúrbios de ordem física e emocional. 

Portanto, faz-se necessária a construção de um clima 

organizacional que estabeleça estratégias, visando a redução do 

estresse ocupacional, uma vez que este desvio de saúde se ca-

racteriza por maior exaustão emocional, angústia e desânimo, 

provocando o adoecimento da classe trabalhadora (MARTINS, et 

al., 2017). 

Para melhor compreensão dos leitores e deixando uma 

contribuição aqueles que têm interesses pela temática dentro 

do eixo social, e da saúde é que apresento esta compilação que 

será discutida e analisada através dos posicionamentos dos 

autores incluídos tomando por base a análise de conteúdo 

descrita por Bardin (2011). 

De acordo com estudo de Meireles, et al., (2018) percebe-

se que os enfermeiros que atuam no setor de urgência e 

emergência, são vulneráveis ao estresse ocupacional, já que 

costumam lidar com condições de trabalho desfavoráveis, entre 

elas estão o ambiente insalubre, com situações que exigem 

condutas rápidas e assistência sem erros, além de enfrentarem 

constantemente o risco iminente de morte. 

Por outro lado, no tocante à assistência prestada pelos 

profissionais de enfermagem, considerada por Florence 

Nightingale como ‘’a arte do cuidar’’ , apesar de ser uma das 
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mais belas profissões é também muitas vezes a mais difícil, pois 

lidar com o sofrimento do próximo quase sempre desencadeia 

no profissional de enfermagem sentimentos de compaixão, 

sofrimento, resignação, impotência, estresse e depressão, 

considerando o setor de emergência com alto grau de fatores 

estressantes (GARÇON, et al., 2019). 

Nesse sentido, Múltiplos fatores podem ser associados ao 

estresse no trabalho nesses setores. Fatores estruturais 

correspondem a maior parte dos relatos dos profissionais de 

enfermagem, destacando-se a falta de materiais, sobrecarga de 

serviço, decorrente da deficiência no número de profissionais 

de enfermagem e carga horária excessiva, por necessidade de 

escalas extras de plantões, em decorrência de baixos salários 

(COELHO, 2017). 

 

FIGURA 1. Fatores que podem ser indicativos da Síndrome de 
Burnout. 

 

 
Fonte:http://www.minutoenfermagem.com.br/postagens/2016/04/13/sindro

me-de-burnout/ 

http://www.minutoenfermagem.com.br/postagens/2016/04/13/sindrome-de-burnout/
http://www.minutoenfermagem.com.br/postagens/2016/04/13/sindrome-de-burnout/
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Dessa forma é possível observar o quanto é importante o 

papel das instituições trabalhadoras e dos gestores,  no que 

tange o olhar humanizado em relação aos enfermeiros dos 

serviços de Urgência e Emergência para que não venham a 

cobrar cargas horárias exuberantes, oferecendo baixas 

remunerações, e o não reconhecimento, levando os 

profissionais ao adoecimento. Pois, a medida que esses 

profissionais adoecem, as atividades diárias se tornam 

prejudicadas, gerando maiores gastos as intituições 

(AZEVEDO, et al., 2017). 

Assim, de acordo com Pesquisa realizada com 2279 

enfermeiros, que atuavam em 18 hospitais públicos do país, 

evidenciou que o grupo feminino apresentou jornadas de 

trabalho mais extensa devido às atividades domésticas quando 

comparadas às do grupo masculino. Os resultados ressaltam a 

necessidade de ações de promoção da saúde e a importância 

de avaliar o impacto das longas jornadas na saúde dos 

trabalhadores. Os trabalhadores de enfermagem realizam 

jornada semanal maior que 44 horas semanais, se submetendo 

a diferentes cargas de trabalho que são geradoras de 

processos de desgaste e adoecimento, comprometendo a 

saúde e a qualidade da assistência (OLIVEIRA, et al., 2017). 

No tocante as enfermidades mais comuns que podem 

acometer os profissionais de enfermagem atuantes nos setores 

de Urgência e Emergência, destacamos a Hipertensão Arterial 

que apresenta uma prevalência bruta nos estudos relacionados à 

qualidade de vida dos profissionais de saúde,  a pesquisas 

apontaram que (46,66%) dos profissionais são hipertensos, muitos 

desses profissionais (13,33%) declaram apresentar problemas 

cardíacos e respiratórios e por fim, um elevado número de 

pessoas (26,66%) afirmaram que possui mais de uma 
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enfermidade associada (VILAS BOAS, 2016). Assim como os 

problemas cardíacos, a hipertensão também pode estar 

relacionada ao estresse, há vários estudos que relacionaram o 

estresse com o surgimento da hipertensão.  

 

FIGURA 2.  Enfermidades mais comuns nos profissionais de 

Urgência e Emergência decorrentes da Sindrome de Burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://periodicos.ufac.br/index.php/ahs/article/view/650 

 

Mediante o exposto, observa-se que os enfermeiros que 

atuam em instituições que oferecem serviços de alta e média 

complexidade apresentam um escore mais desenvolvido para 

exaustão emocional e assim estando mais vulneráveis de 

desenvolver a síndrome. Sob essa óptica percebe-se que a 

síndrome de Burnout tem uma dimensão multifatorial e 

compromete o individuo em sua totalidade de forma que com o 
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passar dos anos age com maior intensidade até seu ápice 

desvelando assim todo seu potencial negativo na vida do 

profissional (BATISTA, et al., 2016). 

Por outro lado, o baixo controle sobre o trabalho é 

preocupante por caracterizar processo de trabalho repetitivo, 

com baixa autonomia e poucas oportunidades de novos 

aprendizados. Esse aspecto pode gerar desmotivação e baixa 

auto-estima ao trabalhador, o que é nocivo à saúde do 

profissional. Portanto, o aumento do controle sobre o trabalho 

tem efeitos positivos diretos e indiretos sobre a saúde, 

associando-se a melhor avaliação e a menores níveis de 

estresse (ARAÚJO, 2017). 

Assim, a  equipe de enfermagem é formada por, 

Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras,  

fazem parte de uma profissão caracterizada por prestar 

assistência e permanecer em contato direto com pessoas 

enfermas e com seus familiares. Do ponto de vista da 

organização do trabalho, a falta de apoio da gestão institucional, 

a sobrecarga de trabalho, a falta de autonomia e autoridade na 

tomada de decisões, entre outras, tende a gerar um estado de 

estresse crônico, o que torna essa categoria uma das 

profissões com maior probabilidade de se adquirir a Sindrome 

Burnout (GIANINI,et al., 2018). 

Nesse sentido, afirma-se que o excesso de trabalho diário 

ao longo do tempo pode acarretar muitos transtornos à saúde 

do trabalhador, como a Síndrome de Burnout, e não é diferente 

quando nos retrata-se a classe de profissionais da 

Enfermagem. Dentre os vários desafios enfrentados pelo 

homem moderno, o estresse é, sem dúvida, um dos que mais 

tem gerado pesquisas e publicações. A Síndrome de Burnout é 
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um problema atual e apresenta risco para o equilíbrio normal do 

ser humano. Há cada vez mais uma preocupação com a saúde 

dos trabalhadores para que os danos sejam evitados, e 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) há um 

favorecimento da saúde física e mental quando o trabalho se 

adapta às condições do trabalhador e quando os riscos para a 

sua saúde estão sob controle ( VAZ OLIVEIRA, 2019). 

De acordo com estudo de Queiroz (2019) a avaliação e 

identificação dos níveis de estresse do profissionais de 

enfermagem revelou em sua pesquisa que o estresse está 

presente em 72% do profissionais da categoria, sendo a idade 

destes profissionais de 40,7 anos de idade, sendo ainda que o 

estudo identificou que as variáveis sociodemográficas não 

influenciaram nos níveis de estresse a que estes profissionais 

estão emergidos, identificou-se ainda que os profissionais com 

estresse estão basicamente na fase destacada como 

resistência, representando 79% dos participantes da pesquisa. 

De acordo com Viera (2019), através da aplicação da 

Escala de Estresse no Trabalho, foi possível evidenciar que a 

média total de estresse encontrada nos participantes foi de 

57,84%, um nível de estresse que é considerado moderado 

(33,34% a 66,66%). Do total, 35,14% dos participantes se 

encontram com nível baixo de estresse, 62,16% com nível 

moderado e 2,70% com nível alto, segundo a tabela acima. 

Dando prosseguimento a análise do conteúdo 

apresentado nos artigos estudados, seguindo a arguição de 

Bardin (2011), viu-se que o setor de Urgência e Emergência é 

um setor de grande desgaste físico e psicologico aos 
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profissionais de enfermagem que desenvolvem suas atividades 

nesse ambiente, sendo considerado um problema de saúde 

pública. 

 

Figura 3. Nível de estresse ocupacional nos enfermeiros de 

Urgência e Emergência de acordo com pesquisa realizada por 

vieira (2019). 

 

Nível de estresse Freqência absoluta Porcentagem 

Baixo 13 35,14% 

Moderado 23 62,16% 

Alto 1 2,70% 

Total 37 100% 

 
Fonte:https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13594/1/21502203

.pdf 

Sabe-se que “o estresse em mulheres ocorre com maior 

frequência pela sobrecarga de tarefas características do mundo 

feminino, pela dupla ou tripla jornada de trabalho”. O fator "sexo 

feminino" aliado à idade adulta, estado civil e a presença e 

responsabilidade com filhos atuam como indicadores de 

sobrecarga, pelo acúmulo das funções intrafamiliares 

corroborando para os índices de estresse aumentados nesta 

população (FREITAS,et al., 2015). 

Assim os resultados mostraram  que é de suma 
importância estudar os trabalhadores de enfermagem. Destaca-
se o fato de que, se o local de trabalho não vem oferecendo 
condições adequadas, ocasionando a sobrecarga deste, isso 
interfere diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores, 
com consequente susceptibilidade para desenvolver a 
síndrome de Burnout. Portanto, os gestores precisam ter 

https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13594/1/21502203.pdf
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13594/1/21502203.pdf
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empatia especialmente em relação a equipe de enfermagem 
atuantes em serviços de urgência e emergência, com a adoção 
de medidas preventivas de forma que os trabalhadores não 
venham a sofrer prejuízos, sendo eles físicos ou mentais assim 
prejudicando a assistência (FERNANDES, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

A realização do presente estudo permitiu contemplar o 

objetivo inicialmente proposto, tendo em vista que este não 

visou fechar diagnósticos, uma vez que só poderão ser 

realizados por um profissional médico ou psicoterapeuta, e sim 

identificar a predisposição dos profissionais de Enfermagem a 

Síndrome de Burnout dos Serviços de Urgência e Emergência. 

Foi constatado que o trabalho executado pelos enfermeiros é 

muito desgastante, o que aumenta consideravelmente a 

predisposição à síndrome mencionada anteriormente. 

Dessa forma, os fatores considerados estressantes pelos 

profissionais de enfermagem apresentaram proporção maior 

pelas, situações negativas que rotineiramente são 

presenciadas, ao lidar frequentemente com situações de morte 

e luto, insatisfação salarial ou ausência de materiais 

indispensáveis para o fornecimento de uma boa assistência e, 

principalmente, pela submissão a extensa carga horária de 

trabalho. 

Nessa perspectiva que destacamos a importância da 

empatia que os lideres e gestores dos serviços de saúde 

necessitam, para que esses se engajem na prevenção dessa 

síndrome que pode desencadear maiores agravos a saúde dos 

profissionais de enfermagem, a exemplo, quadros de 
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depressão que podem levar a complicações rigorosas a saúde 

dos trabalhadores. 

Assim, às ações preventivas, são consideradas 

indispensáveis para que a qualidade do atendimento seja de 

eficiente e humanizado, assim como a saúde mental destes 

profissionais. 

Por fim, Sugiro as autoridades responsáveis pela gestão 

dos serviço de enfermagem e saúde em geral, que revejam as 

cargas horárias exorbitantes e desumanas como mecanismos 

de defesa contra a síndrome de burnout, a criação de cursos de 

e capacitações, a disponibilidade de serviços de apoio em 

psicologia, a realização de reuniões para discussões de 

melhorias junto a equipe, o reconhecimento da importância 

desses trabalhadores, o investimento em recursos materiais, e 

uma comunicação efetiva entre os enfermeiros e a gestão pode 

ser a solução para amenizar os problemas por ela acomentidos. 
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RESUMO: Um problema que há muito tempo atinge as relações 
sociais é o assédio moral. E no ambiente do trabalho, tal 
situação não é incomum, estando presente desde as mais 
antigas relações trabalhistas. Tal fenômeno caracteriza-se por 
ferir a integridade psíquica, bem como a dignidade dos 
trabalhadores, gerando queda na produtividade, desinteresse e 
desenvolvimento de distúrbios da saúde mental. O objetivo 
deste trabalho é investigar como os acadêmicos de 
Enfermagem e de Medicina compreendem o assédio moral e 
identificar suas consequências para a saúde deles. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória realizada com 26 
estudantes - vinte acadêmicos de Enfermagem e seis de 
Medicina, de uma Faculdade de Ensino Superior, João Pessoa 
(PB). Os dados foram coletados em entrevistas gravadas e 
analisados mediante a técnica de análise de conteúdo. De 
acordo com os resultados, as categorias emergidas foram: 
Concepções acerca do assédio moral: aspectos conceituais e 
características na visão de estudantes da área da saúde e 
Consequências provenientes do assédio moral para a saúde 
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dos acadêmicos da área da saúde. Tais categorias 
evidenciaram que, no âmbito acadêmico, o assédio moral pode 
estar presente de diversas formas e ocasiona consequências 
para a saúde da vítima. Diante disso, espera-se que esta 
pesquisa subsidie novas investigações, haja vista o quantitativo 
incipiente de estudos acerca do tema no âmbito acadêmico. 
Palavras-chave: Enfermagem. Violência psicológica. 
Comportamento social. Universidade. 

INTRODUÇÃO: 

 

 Um problema que há muito tempo atinge as relações 

sociais é o assédio moral. E no ambiente do trabalho, tal 

situação não é incomum, estando presente desde as mais 

antigas relações trabalhistas. Essa frequente associação pode 

ser explicada pela maior demanda de interação social que a 

laboração exige (PACHECO et al.,2017). 

 O psicólogo alemão, Heinz Leymann (1996) na Suécia, 

realizou o primeiro estudo sobre o assédio moral, através de um 

levantamento feito em diversos grupos profissionais. Neste 

estudo, foi observado um tipo de violência laboral que não era 

física, mas psíquica, denominada de "terrorismo psicológico" ou 

"psicoterror", e se cunhou o termo mobbing. Tal prática é 

identificada quando ocorre uma comunicação hostil e 

desprovida de ética, dirigida de forma sistemática por um ou 

poucos indivíduos contra uma única pessoa que, em 

decorrência disso, é colocada em uma situação de solidão e 

exposição a ataques frequentes e persistentes por um 

prolongado tempo. 

 Tal fenômeno caracteriza-se por ferir a integridade 

psíquica, bem como a dignidade dos trabalhadores através de 

ofensas, humilhações e  intimidações que acontecem de forma 
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recorrente e contínua. Ocasionalmente, práticas que são 

consideradas pouco graves quando tomadas isoladamente, 

tornam-se devastadoras quando passam a ocorrer com 

regularidade(BRASIL, 2016). 

 Ações como ignorar a presença do indivíduo frente aos 

seus colegas de trabalho, exigir funções exageradas e 

desnecessárias, sobrecarregar, espalhar boatos, isolar 

socialmente, ridicularizar e até mesmo induzir ou obrigar a pedir 

demissão/transferência são algumas das condutas que o 

agressor utiliza para desestabilizar a vítima. Frente a isso, 

observa-se queda na produtividade, desinteresse, 

desenvolvimento de distúrbios da saúde mental como 

comportamentos ansiosos, inseguros e depressivos por parte 

do trabalhador (BRASIL, 2015). 

 Tudo isso, interfere negativamente na organização 

laboral, visto que contribui para o aumento dos números de 

afastamentos das atividades, isolamento e desorganização da 

equipe. As relações sociais são as mais prejudicadas, o medo 

de tornar-se a próxima vítima, faz com que muitos adotem uma 

postura agressiva, levando ao desenvolvimento de conflitos (DE 

JESUS et al., 2016).  

Em estudo realizado por Jacoby e Monteiro (2016) verificou 

uma associação negativa entre assédio moral e as variáveis de 

bem-estar, apontando para uma relação inversa entre atos 

negativos e satisfação no desenvolvimento das atividades. 

Dentre as variáveis estudadas, destaca-se: realizar tarefas que 

não são da incumbecia do indivíduo, pressão para não reclamar 

de um direito e ser excluído ou ignorado. Masoumpour et al. 

(2017) demonstraram, em sua pesquisa internacional, que o 

comportamento disruptivo afeta todos os ambientes éticos, 
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comunicacionais e de aprendizado e ameaça a paz de 

instrutores, estudantes e comunidade acadêmica. 

Diante desse panorama e reconhecendo a necessidade 

de aprofundar-se nessa temática que acarreta danos ao 

desempenho e à saúde mental, bem como o quantitativo 

incipiente de trabalhos no meio acadêmico, é imprescindível 

desenvolver estudos que possam contribuir para a visibilidade 

desse fenômeno. Nesse sentido, o presente estudo tem como 

objetivo realizar um levantamento qualitativo acerca da 

percepção de estudantes de enfermagem e medicina sobre os 

aspectos conceituais e características do assédio moral no 

meio acadêmico e suas consequências. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza 

qualitativa. O cenário da investigação foi uma Faculdade de 

Ensino Superior da cidade de João Pessoa, na Paraíba. A 

escolha do referido local deveu-se ao fato de ser um espaço de 

atividades acadêmicas comum aos estudantes de Enfermagem 

e de Medicina, o que facilitou a coleta do material empírico por 

se utilizar uma amostra por conveniência e saturação dos 

dados. 

Os participantes da pesquisa foram selecionados 

mediante os seguintes critérios de inclusão: que estivessem 

cursando os cinco últimos períodos do curso no momento da 

coleta dos dados, que consentiram participar da pesquisa, 

fossem maiores de 18 anos e confirmassem sua concordância 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Assim, a amostra foi composta de 26 
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estudantes - 20 acadêmicos de Enfermagem, e seis, de 

Medicina. 

Os dados foram coletados no período de abril a maio de 

2014, por meio de um formulário semi estruturado que continha 

duas questões pertinentes à caracterização dos participantes e 

aos objetivos propostos, a saber: Quais são as características 

do assédio moral? Quais as consequências que o assédio 

moral trouxe para sua vida? 

As entrevistas foram realizada de segunda a sexta-feira, 

em horários previamente acordados com a instituição e os 

participantes do estudo, em ambiente privativo disponibilizado 

por ela. Logo depois, os relatos foram transcritos na íntegra. 

Esse procedimento visou garantir a fidedignidade da coleta dos 

dados sendo, em seguida, conferidos pelos participantes. 

Para manter o anonimato dos estudantes inseridos no 

estudo, os depoimentos oriundos do referido formulário foram 

identificados pela sigla “EE”, para os estudantes de 

Enfermagem, e “EM”, para os de Medicina, seguidos de 

números de um a vinte, para estes últimos, e de um a seis, para 

os primeiros. Exemplo: o primeiro estudante de Enfermagem foi 

codificado da seguinte maneira: “EE1”; o primeiro de Medicina, 

“EM1”, e assim por diante.   

O material foi abordado qualitativamente, por meio da 

análise de conteúdo. Trata-se de um conjunto de técnicas 

empregadas com a finalidade se obterem procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo e indicadores 

das mensagens, os quais possibilitam a organização dessas 

mensagens segundo categorias de comunicação. A 

operacionalização da análise de conteúdo teve três etapas: a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados. 9 
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Convém enfatizar que o estudo foi realizado 

considerando-se os preceitos éticos contemplados pela 

Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. 10 A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB), sob o 

Protocolo 059/2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação ao sexo, 17 acadêmicos de Enfermagem 

(85%) eram do sexo feminino, e três (15%), do sexo masculino. 

Quanto aos estudantes de Medicina, a quantidade foi igual, com 

três (50%) discentes do sexo feminino, e três (50%), do 

masculino. 

Quanto à faixa etária, verificou-se que 17 (85%) dos 

acadêmicos de Enfermagem têm entre 18 e 28 anos de idade; 

e três (15%), de 34 a 42 anos. Já os acadêmicos de Medicina 

têm faixa etária entre 20 e 26 anos. Os participantes referidos 

iniciaram a formação acadêmica entre 2010 e 2014. No que diz 

respeito à profissão, o estudo mostrou que 12 (60%) discentes 

de Enfermagem inseridos no presente estudo tinham vínculo 

empregatício, e oito (40%) não trabalhavam, enquanto os 

acadêmicos de Medicina só estudavam. 

Os dados obtidos na fase empírica do estudo foram 

agrupados em duas categorias, que serão apresentadas a 

seguir: 

Categoria I – Concepções acerca do assédio moral: 

aspectos conceituais e características na visão de 

estudantes da área da saúde 

Segundo Santos et al. (2014), o assédio moral é 

assinalado por uma exposição dos indivíduos a situações 

humilhantes e constrangedoras. Caracteriza-se por atitudes 
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agressivas, abusivas, repetitivas, ameaçadoras e 

perseguidoras, exercidas por um indivíduo e/ou um grupo 

contra uma mesma pessoa, com a finalidade de desestabilizá-

la psicologicamente. Isso pode se manifestar por meio de 

palavras, gestos, comportamentos, atos verbais ou por escrito, 

caracterizados por difamar a imagem da vítima. 

Desse modo, o assédio configura-se como um 

comportamento violento, destrutivo e antiético, cada vez mais 

comum com consequências do estresse psicossocial que 

atingem não só a vítima, mas a organização de trabalho, as 

relações familiares desses trabalhadores e até mesmo a 

sociedade como um todo. Nesse contexto, o assediador tem a 

intenção de denegrir, molestar psicologicamente, isolar e 

prejudicar a vítima em seu ambiente de trabalho de forma 

intencional (SILVA; et al., 2019). 

Nesse sentido, segundo Gouveia et al. (2012), o assédio 

moral vem causando uma preocupação crescente no mundo, 

entre trabalhadores, empregadores e a comunidade científica e 

é notório em ambientes provedores de hierarquia, como no 

trabalho, nas escolas, nas universidades, dentre outros. 

Os estudantes entrevistados demonstraram que 

conhecem o assédio moral, conforme evidenciam os relatos a 

seguir: 

São situações humilhantes que as pessoas 

sofrem, em um período prolongado de tempo no 

seu ambiente laboral. (EE14) 

É uma prática repetitiva e perseguidora que 

ocorre através de ações constrangedoras, 
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relacionadas a um indivíduo em qualquer 

ambiente físico. (EE16) 

Assédio moral é quando uma pessoa passa 

por um constrangimento ou humilhação repetidas 

vezes, que ocasiona algum dano tanto moral 

quanto emocional, provocando prejuízos no 

ambiente em que estar.  (EE15) 

Violência a moral de trabalhadores, sendo 

situações humilhantes e constrangedoras, 

prolongada durante sua jornada do dia a dia. 

(EM4) 

É uma prática que ocorre contra pessoas 

atingindo a moral e denegrindo-as com cobranças 

exageradas, repetitivas e críticas exacerbadas 

prejudicando o indivíduo em seu meio. (EE18) 

[...] forma de perseguição, humilhação, de 

uma pessoa para outra, repetidas vezes. (EE19) 

Alguns tipos de condutas repetitivas que 

causam violência psicológica, principalmente em 

ambiente de trabalho, como exposição a 

situações humilhantes ou exigir metas 

inatingíveis. (EM2) 

[...] podendo acontecer em faculdades, 

escolas, ambiente de trabalho e entre outros. 

(EE4) 

É uma temática que diz respeito a fatores 

que infligem sua moral, sua ética, seus 

sentimentos, seu ser. (EE9) 

Nota-se, nos trechos acima, que os estudantes da 

pesquisa compreendem, de forma clara, que o assédio moral é 

caracterizado por situações de humilhação e de 
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constrangimento de forma repetitiva, às quais as vítimas estão 

expostas; isso provoca baixa autoestima e o isolamento, que 

resultam em prejuízos em seu desempenho ou crescimento 

profissional. 

Os resultados aqui assinalados corroboram com uma 

pesquisa realizada por Gouveia et al. (2012) em uma 

universidade pública da Paraíba, na qual foi verificado que os 

estudantes caracterizam o assédio moral através de situações 

humilhantes, constrangedoras, que ocorrem de maneira 

repetitiva e por um longo período, o que ocasiona danos físicos 

e emocionais a vítima, prejudicando o seu ambiente de 

trabalho. 

Segundo Rodrigues e Freitas (2014) ressalta-se que, no 

meio acadêmico, é comum ocorrer esse tipo de violência, 

ocasionado geralmente pela existência de hierarquia entre o 

corpo docente e discente e entre os próprios profissionais, uma 

vez que, habitualmente, muitos lidam diariamente com a busca 

por notoriedade no ambiente de trabalho. Além disso, docentes 

que atuam em escolas particulares têm enfrentado situações 

decorrentes da natureza empresarial desses estabelecimentos 

de ensino, uma vez que, mesmo enaltecendo seus atributos 

pedagógicos, a obsessão dos gestores com os lucros fica 

evidente. Esse aspecto pode afetar o relacionamento dos 

docentes com gestores, alunos e o próprio exercício de seu 

trabalho, criando assim um ambiente propício ao assédio moral. 

No meio educacional, o assédio moral acontece de 

maneira disfarçada e frequente, pode ocorrer de docente para 

discente, de discente para docente, ou mesmo entre os 

indivíduos de um mesmo grupo, conforme ilustram os 

depoimentos a seguir: 
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É um constrangimento que ocorre com frequência 

prolongada em determinado ambiente de trabalho ou 

instituição com uma hierarquia [...]. (EE1) 

Situações onde os superiores humilham de forma 

repetitiva os inferiores. (EE2) 

[...] é caracterizado pela repetição de ofensas 

realizadas por uma pessoa de cargo maior ou não á 

outra que se faz submisso, sendo na maioria das 

vezes em público, se tornando humilhante. (EE6) 

É alguém se aproveitar de sua situação de 

superioridade para diminuir ou afetar 

psicologicamente outra pessoa. (EE11) 

[...] é quando um colega que tem um cargo mais 

elevado que o nosso nos causa algum tipo de 

constrangimento. (EE12) 

[...] Pode ocorrer do chefe para empregado, 

professor para aluno ou aluno para o professor. 

(EE13) 

Pode ocorrer quando o indivíduo está 

hierarquicamente inferior ao agressor no âmbito 

escolar [...]. (EE 17) 

Pode acontecer entre colegas do mesmo cargo ou 

de um cargo mais alto para mais baixo. (EM1)  

Nas falas dos depoentes, é nítida a prevalência do tipo 

de assédio descendente. O assédio vertical descendente é 

considerado o mais frequente e grave. É aquele em que o 
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subordinado é agredido por um superior hierárquico. Cahúet al. 

(2012)assevera que tal prática, quando oriunda de um superior, 

apresenta consequências mais graves sobre a saúde do 

trabalhador do que os demais tipos. Portanto a vítima, por ter 

um cargo inferior, sente-se mais isolada e se apresenta com 

diversas dificuldades para resolver o problema. 

Outros tipos de assédio também foram observados nos 

trechos dos depoimentos citados, como o assédio vertical 

ascendente, que se configura quando um superior é assediado 

por um ou vários subordinados; e a forma horizontal, quando a 

agressão é realizada por um colega de trabalho do mesmo nível 

hierárquico, conforme se observa nestes depoimentos: 

[...] pode ocorrer do professor para aluno ou 

aluno para o professor. (EE13); 

[...] pode acontecer entre colegas do mesmo 

grupo. (EM1)  

Gallindo (2006) corrobora os fatos apresentados ao 

afirmar que esse fenômeno pode acontecer de diferentes 

modos, como por exemplo, na relação estabelecida entre 

professores e alunos, que ocorre de forma vertical. Essa 

modalidade pode ser descendente, quando o assediador é o 

docente, e a vítima, o estudante; e de maneira ascendente, 

quando o assediador é o discente, e o professor passa a ser a 

vítima, ou mesmo entre indivíduos com o mesmo nível 

hierárquico. 

Ressalte-se, porém, que alguns estudantes confundem 

as características do assédio moral com situações de estresse, 

excesso de atividade profissional, desrespeito, falta de 

educação, bullying, assédio sexual, imposições profissionais, 

racismo, afronta, ofensas e atos isolados, que ocorrem em 
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período momentâneo de forma assistemática, como mostram 

estes relatos: 

Assédio moral é quando tratamos mal as pessoas 

que convivemos. (EE10) 

  

Sentimento de superioridade e desrespeito que 

alguns têm sobre as mulheres. (EM6) 

  

É quando uma pessoa escuta ou sofre represália 

pela sua cor, raça, opção sexual ou condição 

financeira. (EM5) 

  

Entendo como afronta, retaliação, bullying, abuso de 

autoridade, assédio no que diz respeito à 

subjetividade sexual. (EE3) 

  

Assédio moral é assemelhado ao bullying, mas em 

ambiente profissional. (EM1) 

  

É quando uma pessoa ofende os princípios morais 

de outra, causando uma violência sexual. (EM7) 

  

[...] o assédio moral é o estresse, sobrecarga de 

trabalho, insatisfação pessoal. (EE 16) 

Essas falas não enfatizaram uma compreensão coerente 

com os aspectos conceituais evidenciados na literatura a 

respeito do assédio moral, haja vista que confundem esse 

fenômeno com diversas situações que acontecem de forma 

pontual entre os estudantes. O assédio moral diferencia-se de 

outras formas psicológicas e de conflitos nas relações pessoais 

comuns no ambiente de trabalho pela habitualidade, 
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repetitividade, pessoalidade, limite geográfico e 

intencionalidade de prejudicar a partir das agressões 

vivenciadas (RISSI; et al., 2016). 

Diante de tais ponderações, apreende-se que alguns 

estudantes revelaram conhecimento acerca dos aspectos 

conceituais de maneira satisfatória e o apontaram como uma 

prática que ocorre durante um longo tempo e leva a vítima à 

situação de exposição a ataques frequentes e 

persistentes.   Por outro lado, alguns estudantes confundiram o 

assédio moral com outros tipos de situação. Sendo assim, é 

importante que esses alunos estejam atentos para identificar 

essa prática, porque tal fenômeno origina-se por meio de uma 

conduta inofensiva e evolui insidiosamente. Através dessa 

conduta, os episódios de ataques se multiplicam 

progressivamente, e as vítimas são submetidas a ações 

agressivas e humilhantes, que fazem com que se sintam 

inferiorizadas, o que intervém, sobretudo, em sua qualidade de 

vida e traz consequências devastadoras para sua saúde. 

Categoria II – Consequências provenientes do assédio 

moral para a saúde dos acadêmicos da área da saúde 

O assédio moral tem sido apontado na literatura como 

uma das causas mais frequentes de estresse, que traz para a 

saúde do indivíduo consequências negativas, que podem ser 

classificadas em três eixos sintomáticos: psicopatológicos, 

psicossomáticos ou comportamentais (SANTOS, 2014).   

Os transtornos de ordem psicopatológica incluem os 

mentais, a saber: ansiedade, depressão, apatia, insônia, 

pensamento introvertido, problemas de concentração, perda de 

interesse nas atividades educativas, introversão, insegurança, 

ciclotimia e distimia. Os sintomas de ordem psicossomática 

incluem os sintomas físicos, com gênese psíquica como: 
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hipertensão arterial, ataques de asma brônquica, úlceras 

estomacais, enxaqueca, perda de equilíbrio, torcicolos, 

lombalgias, alopecia e dores musculares e/ou articulares de 

origem tensional. No que diz respeito aos sintomas 

comportamentais, caracterizam-se por reações agressivas 

(consigo mesmo ou com outras pessoas do convívio social), 

transtornos alimentares, aumento do consumo de álcool e/ou 

drogas, aumento do tabagismo, disfunção sexual e isolamento 

social (GUIMARÃES e VASCONCELOS, 2012). 

Indo ao encontro das assertivas referidas, os 

participantes do estudo mencionaram diversas consequências 

da prática de assédio moral, conforme elucidam os 

depoimentos a seguir: 

Desordens de ordem psicológicas, doenças 

psicossomáticas, adoecimento e absenteísmo. 

(EE1) 

  

Passei a ficar assustada no meu ambiente de 

convívio [...] e fiquei com início de depressão. (EE4) 

  

Fiquei com remorso, medo, depressão, dores 

generalizadas, ansiedade, emagrecimento, baixo 

humor e me isolava sempre. (EE 5) 

  

Alterações físicas, psíquicas e de desenvolvimento 

cognitivo, tristeza, sensação de inferioridade, assim 

como mudanças no comportamento, humor. (EE 16) 

  

Autoestima diminuída, baixo rendimento escolar, 

insegurança profissional, mal relacionamento no 

trabalho. (EM 1) 
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Tive medo e passei a ter bastantes dificuldades nos 

estudos e de me relacionar, tinha crises de choro. 

(EE9) 

  

Tive raiva, e não tinha mais vontade de não assistir 

aula. (EE8) 

  

Raiva, estresse, desmotivação, vontade de esmagar, 

matar e prejudicar a tal pessoa. (EE 9) 

  

[...] doenças como: fobias, síndrome do pânico, 

depressão, imunossupressão [...] (EE 20) 

Os trechos desses depoimentos evidenciam várias 

consequências do assédio moral, essencialmente de ordem 

psicopatológica, como: depressão, ansiedade, baixo humor, 

autoestima diminuída, insegurança, tristeza, medo, insônia, 

sentimento de inutilidade e inferioridade. Também foram 

apontados pelos depoentes transtornos psicossomáticos, entre 

eles: adoecimento, emagrecimento, dores generalizadas, 

imunossupressão, estresse e nervosismo; e comportamentais, 

através de reações de raiva, isolamento, desconforto, fobias, 

síndrome do pânico, desmotivação, dificuldades nos estudos, 

crises de choro e dificuldade de se relacionar. 

Um estudo com acadêmicos da área de saúde 

evidenciou que a maior parte dos estudantes compreende o 

assédio moral como uma atividade capaz de humilhar a pessoa 

alvo, e de promover angústia, tristeza e irritabilidade extrema 

acompanhados de prejuízos diretos à saúde, à dignidade e à 

qualidade de vida (SCARDOELLI et. al., 2017). 
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O ambiente acadêmico possui uma estruturação de 

competitividade e rivalidade que muitas vezes facilitam  o 

desenvolvimento desse tipo de violência. O assédio moral pode 

se manifestar das mais variadas formas – com humilhações, 

perseguições, fragilização, isolamento, impedimento de 

expressão, tentativa de reprovação injustificada, exageradas 

avaliações, ridicularização pública do discente, manipulação de 

informações de forma a não serem repassadas com 

antecedência necessária, estabelecimento de vigilância 

específica sobre determinado discente e comentários de mau 

gosto. Essas diversas situações têm em comum o fato de 

comprometerem o processo de aprendizagem, bem como, a 

relação entre aluno e professor.  (NUNES e TOLFO, 2015). 

Logo, os comportamentos de violência, no âmbito 

acadêmico, devem ser identificados precocemente, para que 

novas políticas públicas sejam implementadas, com a finalidade 

de coibir tal fenômeno, com vistas a melhorar a qualidade de 

vida dos estudantes da área da saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo, através do qual se abordou a prática 

do assédio moral entre os estudantes da área da saúde, 

concluiu-se que essa prática está presente de diversas formas 

na relação desse grupo e ocasiona consequências negativas 

para a saúde das vítimas, bem como prejuízos no desempenho 

acadêmico e impactos emocionais. 

Os estudantes mencionaram os aspectos conceituais de 

maneira satisfatória, porém, ao se reportar às características do 

assédio moral, alguns acadêmicos a confundiram com outras 

ocorrências. Em suas falas, os participantes da pesquisa 

mencionaram tanto a prática do assédio moral do tipo 
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descendente, quanto o ascendente e o horizontal. No entanto, 

constataram-se algumas lacunas concernentes às 

características definidoras do assédio. 

Assim, considerando a complexidade desse tema, é 

necessário mostrar aos futuros profissionais que o assédio 

moral é uma violência intencional, sutil, silenciosa e repetitiva, 

uma realidade constante no ambiente acadêmico devido à 

competitividade desmedida entre professores, grupos de 

estudo e alunos, que traz consequências negativas para a vida 

da vítima e degrada as relações interpessoais. 

Ademais, a literatura sobre essa problemática 

apresenta-se desatualizada e incipiente, de modo que, 

configurou-se como limitação para este estudo, sobretudo no 

que concerne aos resultados encontrados por outros autores. 

Além disso, a amostra dessa pesquisa mostrou-se minorada, o 

que limita significativamente a possibilidade de se obter um 

panorama geral sob a percepção dos estudantes sobre o 

assunto. Dessa forma, sugerimos que novos estudos sejam 

realizados a fim de ampliar o quantitativo de participantes e de 

corroborar para o enriquecimento da literatura sobre o tema.  

Nessa perspectiva, por compreender a relevância 

dessa temática, espera-se que esta pesquisa subsidie novas 

investigações que abordem tal prática, além de contribuir para 

o reconhecimento do problema e fomentar a instauração de 

estratégias que visem proteger os estudantes e dar-lhes 

recursos de combater esse mal no meio acadêmico. 
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RESUMO: A bula é um instrumento que quando bem utilizado 
auxilia o usuário a obter a execução de uma terapia correta. 
Nesse sentido, este estudo visa avaliar a compreensão dos 
funcionários terceirizados da Universidade Federal da Paraíba 
sobre a bula. Essa pesquisa tem caráter descritivo, transversal 
e analítico, sendo a coleta de dados realizada randomicamente 
através de questionários semiestruturados. Como resultados 
observou-se que 54,67% eram mulheres; 17,3% tinham entre 
48-52 anos; 88% possuíam renda de até 1 salário mínimo e 
36% dispunham de ensino médio completo. Ainda, 82,7% 
afirmaram comprar os medicamentos. Com relação aos 
medicamentos acompanhados das bulas 66,2% são 
distribuídos gratuitamente e 97,3% provenientes das farmácias 
comerciais. Quanto ao hábito da leitura 66,7% lêem a bula e 
50% tem dificuldade de leitura devido ao tamanho reduzido das 
letras. Ademais, 33% dos funcionários voltavam sua atenção 
para o item modo de usar; 85,3% realizam a leitura apenas de 
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parte da bula; 79,8% alega que todas as suas dúvidas são 
tiradas na bula; e 54% desses procuram o serviço farmacêutico. 
Outrossim, 64% sente medo das reações adversas e 52% 
abandonou o tratamento após ler algum item da bula. Por fim, 
94,6% apoiaria a inserção de mais elementos visuais nas bulas. 
Assim, é fundamental analisar se este instrumento está 
cumprindo o seu papel de atender as necessidades da 
população. 
Palavras-chave: Bula de medicamentos. Leitura da bula. Uso 
de medicamentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O termo bula é originado do termo em latim bulla que 

significa bola, uma vez que sua utilização primordial foi em 

marcações de documentos como forma de autenticação de 

veracidade. Com o passar do tempo, a definição e a figura 

relacionada à sentença sofreram alterações, tendo em vista sua 

vinculação a um medicamento para comprovar sua oficialidade. 

Entretanto, atualmente a denotação adotada é a de que bulas 

são impressos que apresentam informações a respeito do 

composto farmacológico, a fim de auxiliar no entendimentodo 

tratamento usado (GONÇALVES et al, 2002). 

Os meios de disponibilização de conteúdos referentes aos 

medicamentos, sendo eles as bulas e os rótulos, diferem em 

relação a quantidade de informações apresentadas, onde os 

rótulos apresentam informações mais resumidas que os 

dossiês de registro (BRASIL, 1976; BRASIL, 1990a; BRASIL, 

1990b; BRASIL, 1990c). 

 Ainda no tocante as bulas e rótulos, apenas em 1946 

com o Decreto n°20.397 houve o estabelecimento dos 
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conteúdos que deveriam ser apresentados, fomentando assim 

uma padronização e facilidade no entendimento dos mesmos. 

Posteriormente, pela Portaria do Serviço Nacional de 

Fiscalização de Medicina e Farmácia (SNFMF) n°49 de 1959, 

ocorreu à determinação da ordem de exposição dos itens 

presentes nos materiais de informação (BRASIL, 1959; 

BRASIL, 1946). 

Além disso, detalhes relacionados à estética e 

padronização visual foram tratados pelo Decreto nº 79.094 que 

regulamentou a Lei n° 6.360/1976, a qual promoveu a 

submissão dos medicamentos, serviços e produtos à vigilância 

sanitária, para aprimorar sua qualidade de fornecimento. Desse 

modo, o tamanho das letras e a forma com que irá ocorrer a 

abordagem dos dados foram pactuados, bem como a medida 

do material impresso (BRASIL, 1977). 

A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) 

através da Portaria n° 65, 1984, definiu um itinerário a ser 

seguido, ademais delegou funções a alguns setores. A escolha 

dos materiais de busca e de comprovação dos dados fornecidos 

partindo da classe terapêutica e posteriormente abrangendo 

informações consideradas relevantes que deveriam ser 

obrigatórias foi designada a Divisão de Medicamentos (DIMED). 

Entretanto, a execução desse método foi corrompida, uma vez 

que houve um descaso com a adoção das medidas propostas. 

(BRASIL, 1984). 

Tendo como base as mudanças já propagadas pela 

Portaria n°65, ocorreu a publicação em 1997 da Portaria n°110, 

a qual projetou outras modificações. Promoveu também a 

produção de frases pré-moldadas para alguns itens tendo como 
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centro da elaboração a classe terapêutica a qual o 

medicamento pertence (BRASIL, 1997). 

A característica central dessa norma está voltada para a 

maneira organizacional em que ela dividiu as informações 

fornecidas em mínimos essenciais e máximos essenciais. Os 

primeiros referem-se a itens que compreendem informações ao 

paciente, técnicas, ou ao idoso. Já os máximos essenciais, 

contem informações padronizadas e pertencentes ao itinerário 

obrigatório formulado(BRASIL, 1997). 

A Secretaria de Vigilância Sanitária foi substituída pela 

Agência de Vigilância Sanitária(ANVISA) a partir de 2000 com 

a publicação do Regimento Interno realizado pela Diretoria 

Colegiada, este órgão agora criado possui autonomia e 

independência. Como resultado deste evento, houve a 

organização de consultas públicas, ocorrendo nos anos de 

2001 e 2002 que visavam sanar os principais problemas 

decorrentes da utilização da bula através da consulta das 

sugestões propostas pela população (BRASIL, 1999; BRASIL, 

2001; BRASIL, 2002). 

Para a implantação de uma base sólida houve a criação 

de uma série de normas para registro e verificação de 

medicamentos conforme a Resolução da Diretoria Colegiada 

n°. 140 (2003) da ANVISA. Nessa resolução destacou-se sua 

sensibilidade ao tratar do acesso à informação pelas pessoas e 

a atenção aos direitos dos consumidores sobre as informações 

fornecidas pelo fabricante (BRASIL, 2003). 

A RDC n°.140 promoveu o detalhamento dos 4 tipos de 

bula, uma voltada ao profissional de saúde; outra destinada ao 

paciente; a referente a bancos de dados eletrônicos; e ainda a 

destinada a compêndio de bulas (BRASIL, 2003). 
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A realização de uma nova consulta pública  ocorreu em 

2009 pela ANVISA, resultando na RDC n°. 47, disponibilizada 

no mesmo ano. Essa por sua vez, após a publicação no site da 

ANVISA o relatório de consulta pública diagnosticou as falhas 

apontadas pelos usuários quanto ao aspecto gráfico, expondo 

a relevância do viés visual no processo de compreensão 

(BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b). 

Foram estabelecidas na RDC n°. 47 (2009) o uso da fonte 

Times New Roman com tamanho de 10pt no corpo do texto, o 

espaçamento entre as linhas de 12 pts, entre outras 

especificações a fim de minimizar os impasses entre o usuário 

e o fabricante, e compor uma padronização (BRASIL, 2009b). 

O órgão responsável pelo processo de 

acompanhamento e verificação desse material informativo no 

Brasil, a ANVISA, possui como atribuições a comparação entre 

os dados presentes nas bulas e os das pesquisas atuais 

visandovalidar o proposto, bem como a segurança do material 

disponibilizado (CALDEIRA; NEVES; PERINI, 2008). 

Além disso, a ANVISA atua na checagem, análise e 

aprovação dos conteúdos das bulas,regulamenta a maneira 

com que os assuntos serão abordados partindo das 

preferências do leitor, pois essa fonte informativa servirá para 

guiá-lo a respeito do seu tratamento (BRASIL, 2011). 

Desse modo, a bula promove melhoria na comunicação 

entre os profissionais de saúde e o paciente. Entretanto, apesar 

de várias resoluções e portarias terem sido criadas com o intuito 

de diminuir as dificuldades encontradas pelas pessoas, esse 

material continua sendo objeto de muitas dúvidas (CINTRA, 

2016; FUJITA; SPINILLO, 2008). 
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Questões como a utilização inadequada dos insumos 

destinados a promoção da saúde deturpam as evidências 

científicas que validaram sua efetividade, com efeito seriam 

facilmente contornadas com a apresentação das dúvidas 

vivenciadas pelos usuários e a posterior adequação das 

empresas produtoras dos insumos farmacêuticos. Visto que, a 

ineficácia do produto pode ser consequência do mau 

entendimento da informação exposta (FUJITA, MACHADO; 

TEIXEIRA, 2014; SPINILLO; PADOVANI; LANZONI, 2010).  

Desse modo, a proposta deste trabalho é empregar suas 

ações na exposição das dúvidas e demais dificuldades 

apresentadas pela população, trazendo para o debate pontos 

chaves para uma melhor adequação da bula, levando a uma 

reflexão sobre o tema e contrapondo o perfil cultural e 

socioeconômico da população em relação ao padrão e normais 

atuais para confecção das bulas. 

Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo 

principal avaliar a percepção dos servidores da Universidade 

Federal da Paraíba em relação à bula de medicamentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A produção do trabalho aborda um estudo de campo com 

delineamento descritivo, transversal e de caráter analítico cujo 

universo são os funcionáriosda empresa JMT Service 

destinados a limpeza e conservação, a partir do contrato 

002/2017, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Campus I, localizado no município de João Pessoa. 

A apuração para o estudo contou com os servidores 

terceirizados dotados de alfabetização, com idade superior a 18 
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anos e que aceitaram participar da pesquisa, sendo excluídos 

os trabalhadores que não assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que não 

preencheram o questionário completamente. 

O processo de coleta dos dados ocorreu no período de 

julho a setembro de 2019. Houve a utilização de um 

questionário aplicado de maneira randômica, composto por 22 

questões objetivas e do TCLE. 

O cálculo amostral foi obtido a partir de um universo de 98 

servidores, assim a amostra calculada foi de 75 trabalhadores 

pertencentes aos setores: Central de Aulas/Centro de 

Biotecnologia/Instituto de Pesquisa em Fármacos e 

Medicamentos, CS/Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

Centro de Ciências da Saúde e Centro de Ciências Exatas e da 

Natureza. 

Por meio da análise estatística realizada pelo software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0, 

os dados foram distribuídos de forma absoluta e relativa, 

quando estes são de natureza categórica, ou ainda obtidos 

através de medidas de tendência central e dispersão, quando 

pertencem a natureza quantitativa. A base de dados e as 

tabelas confeccionadas foram construídas por intermédio do 

programa Excel versão 2013. 

Esta pesquisa passou pelo processo de submissão no 

Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, obtendo o título de 

“aprovada”, sob o Parecer nº CAAE 15398819.0.0000.5188. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da análise dos dados obtidos nesta pesquisa 

surgiu a possibilidade de agrupamento de resultados referentes 

às variáveis sociodemográficas e sobre a percepção dos 

usuários a respeito da bula, bem como sua avaliação da 

mesma. 

 Dentre os pontos abordados no questionário, 

inicialmente é analisado o gênero dos indivíduos. Assim, 

segundo os dados observados o sexo feminino é 

preponderante, já que 54,67 % (n= 41) dos servidores 

pesquisados são mulheres. 

 Este resultado corrobora com o estudo realizado por 

Souza (2010) no qual há o apontamento de cerca de 60 mil 

empresas terceirizadas de limpeza empregando 400.000 

trabalhadores dos quais 61% são mulheres, obtidos por meio 

da Relação Anual de Informações Sociais. 

 As idades foram categorizadas em 8 faixas etárias e a 

partir dos resultados encontrados, foi verificada que a maioria 

dos servidores possuía a idade de 48 a 52 anos (17,33%). 

 Tais resultados diferem dos encontrados por Silva e 

colaboradores (2019), uma vez que no Nordeste e Sudeste 

ocorreu a prevalencia de prestadores de serviços terceirizados 

com idades entre 30 e 40 anos, visto a conciliação da 

experiência e a capacidade física. Contudo, o mesmo ainda 

relata a demanda crescente de servidores com a idade mais 

avançada, os quais mais que duplicaram sua porcentagem de 

contratação de 2006 para 2015 (de 8,26% para 18,55%). Este 

fato deve-se a concentração cada vez maior de trabalhadores 

deste grupo etário gerada pela carência de empregos bem 
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remunerados e aumento da expectativa de vida, bem como a 

diminuição das taxas de mortalidade. 

 No tocante a faixa salarial da população em questão 

constatou-se que 88% (n= 66) tem uma renda mensal de até 1 

salário mínimo e que 12% possui de 1 a 2 salários. Esta 

realidade é decorrente da profissão desses indivíduos (auxiliar 

de serviços gerais) que por não depender de um alto grau de 

especialização oferece um baixo retorno financeiro. Assim, 

aqueles que possuem um faturamento maior são os que optam 

por diversificar seu campo de atuação e realizam atividades 

informais em horários alternativos. 

Uma pesquisa realizada por Corteletti e Chang (2019) 

revelou que 91,4% dos terceirizados entrevistados (n=58) da 

Universidade Federal de Campina Grande pertencentes a três 

empresas distintas recebem um salário mínimo, dessa forma, 

sendo semelhante aos resultados encontrados na pesquisa em 

questão. Estes valores devem-se em grande parte as 

discrepâncias existentes entre os remunerados efetivos e os 

contratados através dessas empresas, as quais tangem desde 

o ganho fixo até as atribuições extras que compõe as normas 

fiscais e de direitos dos trabalhadores (PELATIERI et al, 2017)  

Ao avaliar o nível de escolaridade verificou-se a 

prevalência com 36% (n=27) de pessoas detentoras do ensino 

médio completo, seguido por 32% com ensino fundamental 

incompleto. 

O predomínio observado nesse estudo também foi 

notado na pesquisa realizada por Nadaleti e colaboradores 

(2018) com 343 trabalhadores terceirizados da Universidade 

Federal de Alfenas, na qual a maior parte do público (37%) 

possuía apenas o ensino médio completo. Tal fato pode ser 
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explicado devido a necessidade do domínio de funções básicas 

do âmbito educacional objetivando a possibilidade de 

acompanhamento das instruções transmitidas em capacitações 

e procedimentos operacionais para o manuseio de máquinas 

(SILVA et al, 2019). 

 

Tabela 1: Perfil Sociodemográfico dos servidores da UFPB. 

Variáveis 

Sociodemográficas 

 n % 

    

Sexo    

Feminino  41 54,67 

Masculino  34 45,33 

Idade    

23 a 27 anos                      
 

5 6,67 

28 a 32 anos  11 14,67 

33 a 37 anos  5 6,67 

38 a 42 anos  8 10,67 

43 a 47 anos  12 16,00 

48 a 52 anos  13 17,33 

53 a 57 anos  12 16,00 

58 a 62 anos  5 6,67 

63 a 67 anos  4 5,33 

Renda    

Até 1 salário mínimo  66 88,00 

1 a 2 salários mínimos  9 12,00 

Escolaridade    

Ensino Fundamental 

Completo 

 7 9,33 
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Ensino Fundamental 

Incompleto 

 24 32,00 

Ensino Médio 

Completo 

 27 36,00 

Ensino Médio 

Incompleto 

 17 22,67 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando se observou a forma de acesso a medicamentos 

mais recorrente foi possível constatar que 82,7% (n=62) dos 

entrevistados o faziam por meio dos seus próprios recursos, e 

apenas 17,33% (n=13) tinham o acesso a distribuição pública 

que satisfazia parte de suas demandas. 

Desse modo, assemelhando-se aos dados encontrados 

por Bruns, Luiza e Oliveira (2014) em uma pesquisa que teve 

como base os relatórios de fiscalização dos municípios da 

Paraíba confeccionados pela Controladoria Geral da União, nos 

quais houve a detecção de problemas na gestão de recursos 

interferindo diretamente no controle de estoques e 

normatização para o processo de compra pública de 

medicamentos, desencadeando, assim, a falta de 

medicamentos básicos em 27,3% dos municípios. Além disso, 

há o desvio ilegal de verbas em 38,2% dos municípios, 

interferindo no funcionamento do sistema público de saúde. 

Diante disso, o usuário diante a urgência de seu 

tratamento opta por adquirir através de seus próprios recursos 

seus remédios e o Estado acaba não cumprindo um dos direitos 

preconizados pela constituição federal, na qual assegura que a 

saúde é um direito de todos os cidadãos e é dever do Estado 

assegurá-la (BRASIL, 2019). Ainda, há o indiscutível impacto 

provocado na renda desses indivíduos, os quais na maioria das 
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vezes dispõem apenas de um salário mínimo para sanar todas 

as suas necessidades. Desse modo, podendo acarretar a falta 

de verba para adquirir componentes básicos para seu bem-

estar, a exemplo de fontes nutricionais. 

Em seguida, ao se analisar a disponibilização de bulas 

acompanhando medicamentos distribuídos gratuitamente 

verificou-se que a maioria deles, cerca de 66%, disponibiliza 

este tipo de instrumento informativo. 

O estudo corrobora com a pesquisa realizada por 

Gonçalves (2013) com 239 idosos do Centro de Convivência do 

Idoso da Universidade Católica de Brasília, no qual apenas 

29,49% dos indivíduos entrevistados afirmaram que os 

medicamentos gratuitos não vinham acompanhados de bulas.  

A ausência desses documentos informativos está por 

vezes associada ao tipo de embalagem que os medicamentos 

são fornecidos aos centros de saúde pública. Pois os 

fabricantes ao disponibilizarem produtos múltiplos na mesma 

embalagem acabam dificultando o recebimento adequado dos 

mesmos, visto que a quantidade de bulas que acompanham a 

caixa em várias ocasiões é menor que seu número de 

componentes. Contribuindo, dessa forma, com os resultados 

ainda existentes de medicamentos oferecidos pelos órgãos 

públicos sem bulas (BRASIL, 2003; GONÇALVES, 2013). 

Entretanto, a relação de acompanhamento dos 

documentos informativos nas farmácias comerciais foi de 

97,30%. Esse dado pode ser justificado pelas exigências 

sanitárias e trâmites legais que devem ser seguidos para 

ocorrer o funcionamento desse tipo de comércio, podendo 

resultar no fechamento do estabelecimento por um período 

indefinido e em uma dificuldade maximizada para reabertura. 
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Tabela 2: Disponibilidade de bulas de medicamentos. 

  n % 

    

Disponibilidade de bulas dos 

medicamentos adquiridos 

gratuitamente 

   

Sim  45 68,18 

Não  21 31,82 

Disponibilidade de bulas dos 

medicamentos adquiridos em 

farmácias comerciais 

   

Sim  72 97,30 

Não  2 2,70 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ademais, neste estudo observou-se que a leitura de 

bulas está se tornando um hábito comum entre as pessoas, 

visto que dos 75 funcionários pesquisados 66,67% o tem em 

sua rotina. Entretanto, constatou-se que a leitura ocorre 

majoritariamente de forma esporádica, 34,67%, demonstrando 

a inserção gradual dessa prática na vida das pessoas. 

Francisco e colaboradores (2012) ao efetivarem uma 

pesquisa com 231 pessoas residentes no município de Cornélio 

Procópio, encontraram que 50,7% do público entrevistado faz 

uso regular das informações fornecidas nas bulas. Essa 

disparidade pode ser oriunda da diferença cultural entre os 

estados do Brasil, pois a depender da região o desenvolvimento 

de algumas atividades é maximizado em detrimento de outras. 

Em relação aos principais motivos dos usuários não 

lerem a bula o tamanho da letra com 21,2% é o principal 
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apontado, seguido com 15,9% o texto ser muito extenso e com 

14,6% a confiança nas informações passadas pelo médico. 

Desse modo, Bervanger e Júnior (2018) ao realizarem 

uma pesquisa com 100 moradores do município de Cujubim, 

Rondônia, observaram que 43,1% dos entrevistados relatavam 

como defeitos da bula de medicamento a linguagem ser de 

difícil compreensão e apenas em segundo com 37,25% as 

letras pequenas com difícil visualização. Ainda foi possível 

constatar-se que 12,7% dos servidores afirmavam que a bula 

era dotada de um texto grande. Assim, este estudo assemelha-

se apenas em parte a pesquisa em questão, uma vez que o 

dado principal é diferente, entretanto, os outros levantados são 

comuns entre ambos. 

 

Tabela 3: Retrata os motivos para a não leitura das bulas. 

Motivos  n % 

Tamanho da letra  32 21,20 

Texto muito extenso  24 15,9 

Confio em todas as informações 

passadas pelo médico 

 22 14,57 

Linguagem científica demais  17 11,26 

Já usei o remédio anteriormente  16 10,60 

Falta de tempo  14 9,27 

Falta de interesse  9 5,96 

Não consigo ler ou entender  8 5,30 

Tive dúvidas sobre o tratamento, 

mas o farmacêutico explicou de 

forma clara e suficiente 

 8 5,30 

Ela é pouco atrativa  1 0,66 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No tocante ao grau de satisfação dos servidores para 

com a bula de medicamentos verificou-se a predominância da 

nota 10 totalizando 34,67% da amostra. Esse dado é resultado 

do respeito existente entre o trabalhador e os formuladores do 

instrumento informativo, uma vez que a maioria relatava que 

apesar de haverem várias questões a serem aprimoradas o 

trabalho empenhado pelos profissionais merecia a nota 

máxima, pois era bastante difícil compilar todas as informações 

que estãopresentes nesse material. 

O presente estudo identificou que 50% dos usuários 

sentiam dificuldades para ler a bula. Dessa forma, 

assemelhando-se ao estudo realizado por Davis e 

colaboradores (2006) nos Estados Unidos com 395 pacientes 

adultos que frequentaram uma das três clínicas ambulatoriais 

de atendimento primário selecionadas, visto que o mesmo 

também mostrou que cerca de metade dos indivíduos 

participantes da pesquisa relataram problemas para identificar 

os termos expostos no material. 

Entre os impasses apontados pela população 

pesquisada está entre os mais frequentes o tamanho reduzido 

das letras com 50% das reclamações, seguido com 28,57% 

pelo uso de palavras do jargão científico. 

Os dados encontrados na atual pesquisa divergem em 

ordem de prioridade dos relatados por Paula e colaboradores 

(2009), uma vez que em seu estudo realizado com setenta 

voluntários selecionados randomicamente em farmácias 

comercias e postos de saúde de Curitiba, Paraná, obteve-se 

que a maior parte dos entrevistados, 40%, possuíam 

dificuldades com a linguagem das bulas e 30% com o tamanho 

da letra. Realçando a não adequação compelta aos padrões 
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preconizados nas várias RDC, a exemplo da RDC 47/09 que 

trata da formatação das bulas (BRASIL, 2009).  

No ponto seguinte foi abordado o conhecimento sobre a 

possibilidade de adequação das bulas as necessidades da 

população. Nesse sentido, verificou-se que 78,67% (n= 59) dos 

trabalhadores participantes da pesquisa não possuíam o 

discernimento da existência desse parâmetro legal. 

Além disso, os que conheciam esse serviço que 

possibilita alterações de formato não acreditavam no seu real 

funcionamento, apesar de nunca terem solicitado. Tal realidade 

baseia-se no histórico de não cumprimento das resoluções 

propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela 

indústria farmacêutica ocorrendo principalmente devido à 

carência do monitoramento contínuo. 

Em relação aos itens contidos nas bulas de 

medicamentos que o usuário volta sua atenção com maior 

integralidade está com 33% o modo de usar. Ainda, vale 

destacar a importância que os trabalhadores atribuem as 

contraindicações visto que as mesmas foram apontadas por 

28% dos indivíduos e as indicações com 22%. 

Na pesquisa realizada por Silva e colaboradores (2006) 

no município de Araraquara, São Paulo, com 1829 moradores 

de 42 bairros da zona urbana obteve-se que a maioria deles 

20,4% conferiam as indicações a maior relevância, seguida por 

17,48% das contraindicações e 15,6%  da posologia. Assim, o 

presente estudo corrobora com os dados dessa pesquisa em 

relação aos três itens considerados mais importantes, apenas 

diferem na ordem de apresentação. 

Uma das consequências da leitura realizada de modo a 

atribuir importâncias distintas aos itens apresentados na bula é 
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que 85,33% realizam a leitura de apenas uma parte desse 

instrumento informativo. 

Tal resultado assemelha-se com o encontrado por 

Gosch; Strobel (2015) no qual se verificou que 91,3% das 

pessoas entrevistadas lêem apenas um fragmento da bula. 

Esse estudo utilizou o Método de Desdobramento em três 

Etapas (MD3E), criado por Flávio Antero dos Santos em seu 

doutorado, o qual é empregado para avaliar conceitos e 

elementos do designer da informação através da observação 

da sua melhor disposição no documento em questão. 

No que se refere a insuficiência no repasse de 

informações a respeito do medicamento pelo médico, 70,67% 

dos trabalhadores afirmaram que nunca vivenciaram esta 

situação. Enquanto que 29,33% relatou a falta de orientação 

adequada nos atendimentos médicos e por esse motivo tiveram 

que recorrer a bula para compreender seu tratamento. 

O estudo não corrobora com Souza e colaboradores 

(2014) que em uma pesquisa feita com 100 residentes do 

município de São Luís de Montes Belos, Goiás, observou que 

66% dos entrevistados recorriam a bula para sanar dúvidas 

existentes sobre o medicamento após uma consulta médica. 

Tais resultados devem-se em parte pela correria existente em 

unidades de saúde, nas quais o médico diminui ao máximo o 

tempo da consulta. Em consonância há ainda a falta de 

interesse e curiosidade do usuário que esta sendo atendido, 

pois é comum ele apenas aceitar o que esta sendo realizado 

sem expor seus questionamentos 

Ao haver a indagação a respeito das informações já 

procuradas pelos servidores na bula de medicamento e 
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detecção na mesma, obteve-se que 79,17% dos entrevistados 

afirmaram nunca terem problemas nesse quesito. 

Desse modo, o presente estudo assemelha-se aos 

resultados apontados por Souza e colaboradores (2014) em 

uma pesquisa realizada com 100 moradores do município de 

São Luís de Montes Belos, Goiás, pois 64% dos entrevistados 

afirmaram que as informações contidas na bula eram 

suficientes para sanar suas dúvidas. Desse modo, 

evidenciando a adequação parcial desses materiais às 

resoluções da agência reguladora. 

Por conseguinte, o índice de usuários entrevistados que 

revelaram já possuir dúvidas e não conterem informações sobre 

ela na bula foi de 26,76%. Estando neste grupo de pessoas 

aquelas que não costumam ler esse instrumento e assim não 

tem conhecimento acerca dos assuntos tratados nele. Além 

disso, por ser um meio completo é difícil surgir dúvidas que não 

sejam abordadas no mesmo. 

Ademais, a possível não compreensão de algum eixo 

relacionado ao medicamento é esclarecido nos casos de 54% 

dos entrevistados por um farmacêutico. Tal profissional que a 

partir da Lei nº 13.021/14 é o único possível responsável técnico 

da farmácia e, portanto, sempre deve haver um a disposição 

para atender a população e sanar suas dúvidas. 

Esse resultado pode ser explicado pelos dados 

constatados por Brandão (2017) em um estudo realizado em 

farmácias do Rio de Janeiro com os farmacêuticos e 

balconistas, no qual 78,1% dos profissionais de saúde 

afirmaram serem procurados por consumidores para sanar 

dúvidas. Além disso, 61,6% relataram oferecer informações aos 

clientes mesmo sem ser requisitado, dessa forma mostrando a 
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faceta imprescindível do farmacêutico em uma farmácia, seja 

ela comercial ou pública. 

Observou-se que 64% dos trabalhadores já sentiram 

medo das reações adversas de um medicamento. Isso está 

relacionado ao agravamento de doenças já existentes ou ainda 

ao desenvolvimento de novas. Sendo assim, esse receio 

também se fez presente no estudo realizado por Souza e 

colaboradores (2014) com 100 moradores do município de São 

Luís de Montes Belos, Goiás, pois 71% dos entrevistados 

relataram sentir medo das reações adversas presentes na bula. 

No que concerne ao abandono do tratamento após ler 

alguma informação da bula, verificou-se que 52% das pessoas 

já o fizeram. É um dado alarmante pois trata-se de uma violação 

da conduta escolhida pelo profissional habilitado. Tal escolha 

pode se dar devido aos efeitos colaterais provocados ou voltada 

a ausência do apoio emocional e financeiro, em caso de 

manifestação (RODRIGUES; MAKSUD, 2017). 

 

Tabela 4: Possíveis comportamentos após a leitura de bulas 

Consequências  n % 

Medo de fazer uso do 

medicamento após ler reações 

adversas  

   

Sim  48 64 

Não  27 36 

Abandono do tratamento depois 

de ler alguma informação contida 

na bula 

   

Sim  39 52 

Não  36 48 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação às respostas fornecidas quando havia o 

fornecimento de uma bula de medicamentos que utilizava 

elementos visuais e era discutida a maior atratividade, a 

organização, a facilidade no entendimento e o voto em uma 

suposta consulta pública, mais de 90% dos entrevistados se 

posicionavam a favor de sua implementação. Portanto, medidas 

mais rigorosas devem ser implantadas a fim de atender as 

necessidades do público alvo das bulas, as quais devem 

envolver fiscalizações do cumprimento das aprovações 

legislativas, bem como atribuir vigorosamente multas e se 

persistir a violação a temporária interdição do estabelecimento. 

 

Tabela 5: Respostas com base em uma bula rica em 

componentes visuais. 

  n % 

Mais atrativa para leitura    

Sim  73 98,65 

Não  1 1,35 

Informações mais bem expostas    

Sim  71 97,26 

Não  2 2,74 

Entendimento facilitado    

Sim  72 98,63 

Não  1 1,37 

Voto em consulta pública para 

ser modelo 

   

Sim  70 94,59 

Não  4 5,41 

Fonte: Dados da pesquisa 
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CONCLUSÕES  

 

O presente estudo revelou o perfil e avaliou a percepção 

dos servidores da UFPB em relação às bulas de medicamentos. 

Sendo assim, foi possível concluir que a maioria dos 

trabalhadores entrevistados tem o hábito de ler a bula, contudo, 

o tamanho das letras é o principal problema desses materiais 

informativos, pois é incomum o conhecimento da possibilidade 

de adequação. 

 Além disso, dentro do processo de entendimento e 

adoção de um tratamento correto e eficaz há a atuação conjunta 

do médico e do farmacêutico, aliada a leitura das informações 

contidas nas bulas. Contudo, constatou a predileção por uma 

bula mais farta de elementos visuais, visto que facilitaria o 

entendimento da população. 

Ainda, após a exposição das principais dificuldades dos 

trabalhadores espera-se que ocorra a sensibilização e posterior 

adequação das empresas produtoras dos insumos 

farmacêuticos a confeccionarem bulas que atendam as 

especificações solicitadas. Para desse modo, realmente 

atender o público alvo desse material. 

  Por fim, vale ressaltar a disponibilidade de um número 

apenasrelativamente significativo de estudos na literatura sobre 

as bulas de medicamento que tratassem diretamente a visão do 

usuário a respeito da mesma, o que dificultou a comparação 

dos dados entre pesquisas. Entretanto, torna-se evidente a 

indispensabilidadede mais estudos sobre esse instrumento da 

informação essencial para o uso correto dos medicamentos. 
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RESUMO: A fisioterapia do trabalho é uma especialidade que 
surgiu com o crescimento das organizações e complexidade de 
tarefas, contribuindo para a promoção da saúde e qualidade de 
vida do trabalhador. Nesse contexto, a classificação 
biopsicossocial que embasa planos de intervenções, visando a 
melhoria de performance morfo-funcional e social dos 
trabalhadores. Buscou-se classificar a  funcionalidade dos 
trabalhadores de limpeza urbana, sobre a influência das 
atividades laborais. Tratou-se de uma pesquisa de campo 
prospectiva, do tipo exploratória, com caráter descritivo e de 
abordagem quantitativa. A pesquisa envolveu 80 trabalhadores 
da Empresa Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa/PB 
(EMLUR). O instrumento de coleta de dados constou de um 
questionário contendo perguntas objetivas com dados 
sociodemográficas, funcionalidade, incapacidade e saúde. 
Apontou-se na funcionalidade nas atividades cotidianas 
alterações consideráveis, quanto nenhuma de mobilidade das 
articulações-b7.10 (36,3%), porém, trazem alterações 
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importantes nos qualificadores leve, moderada e grave (63,8%), 
de modo geral, sugeriu atenção nas atividades de vida diária 
dos participantes que necessite de cuidados integrais. Dentre 
os fatores ambientais demonstrou  barreira considerável que 
expresse a insatisfação ou transtornos dos trabalhadores de 
limpeza urbana. Contudo, ressalta-se o poder da Classifcação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde de 
orientar ações de promoção de saúde e planos terapêuticos 
integrais e multidisciplinares, além de potencializar a 
comunicação entre os profissionais. 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Prevenção. CIF. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fisioterapia do trabalho é uma especialidade que surgiu 

com o crescimento das organizações e complexidade de 

tarefas, trazendo importantes contribuições na prevenção de 

distúrbios osteomioarticulares e síndromes dolorosas. O 

cenário laboral atualmente é marcado por jornadas de trabalhos 

abusivas, revelando elevados percentuais de doenças 

ocupacionais e a necessidade da atuação do profissional 

fisioterapeuta na recuperação dos trabalhadores cuja, atuação 

inclui também a prevenção dos riscos multifatoriais existentes 

de uma forma ampla (CARDOSO et al., 2017).  

Conforme Barbosa et al. (2014), a importância de uma 

promoção e prevenção a saúde dos trabalhadores se baseia 

nos dados epidemiológicos relacionados ao absenteísmo e 

afastamentos, relacionados, na maioria das vezes, a 

acometimentos do sistema osteo-mio-articular. As más 

posturas podem ser retificadas por meio de alterações no 

método de trabalho e treinamentos específicos, com a 
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finalidade de adoção de posturas mais seguras, saudáveis e 

confortáveis.  

 Nessa perspectiva, faz-se necessário o uso de 

ferramentas que permitam a obtenção de informações sobre a 

funcionalidade do trabalhador. O uso da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

oferece essa classificação de forma mais específica, tanto 

sobre a funcionalidade, como em relação ao ambiente de 

trabalho e ao desempenho das atividades relacionadas a ele 

(NASCIMENTO et al., 2017). 

Visando auxiliar na obtenção de dados epidemiológicos 

sobre funcionalidade e incapacidade de populações. Segundo 

Araújo et al. (2015), a CIF foi publicada em 2001 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a linguagem utilizada 

toma como base explicações sobre funções, atividades e 

participação social, limitações e restrições para ações e 

mensuração do desempenho. Na sua versão final a (CIF) 

engloba todas as características funcionais do corpo e a aptidão 

de pessoas para realização das atividades de vida diária bem 

como a participação das mesmas dentro da sociedade 

(ARAUJO; BUCHALLA, 2016).    

O interesse nessa temática surgiu pela importância de 

obter mais conhecimento sobre os trabalhadores de limpeza 

urbana, como também classificar a funcionalidade e 

incapacidade dos mesmos na execução do seu trabalho e nas 

atividades cotidianas, o objetivo desse estudo, é classificar a 

funcionalidade dos trabalhadores de limpeza urbana, sobre a 

influência do ambiente no desempenho das atividades laborais. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente artigo caracteriza-se em uma pesquisa de 

campo prospectiva, do tipo exploratória, com caráter descritivo 

e de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada na 

Empresa Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa/PB – 

EMLUR que teve início no período de agosto a novembro de 

2018, e continuou a análise no período de agosto a novembro 

de 2019. 

A população pesquisada foi constituída por 

trabalhadores (as) de limpeza urbana do município de João 

Pessoa - PB, composta por 600 sujeitos. Entretanto, calculou-

se a amostra mínima de 235 sujeitos a serem incluídos no 

estudo. Entretanto como a pesquisa ainda encontra-se em 

andamento, este estudo consiste em um recorte posterior. 

Foram coletados dados de 80 trabalhadores de ambos os 

sexos, com idade entre 18 anos ate 59 anos, que aceitaram 

participar do estudo. O convite para participação na pesquisa 

foi realizada no próprio local de trabalho dos sujeitos, na sede 

da EMLUR. Como instrumento de coleta de pesquisa, utilizou-

se um questionário contendo questões sociodemográficas e 

também um questionário para classificação da funcionalidade e 

incapacidade – CHECKLIST DA (CIF) “Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde” 

(OMS).  

Inicialmente, os dados quantitativos foram tabulados em 

uma planilha eletrônica (Microsoft Office Excel 2010) e em 

seguida transferidos para um programa estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), versão 20, no qual se 

realizou a análise descritiva, a partir de frequências absolutas e 
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relativas para variáveis categóricas do estudo, além do cálculo 

das médias para as variáveis contínuas. 

Todos participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo informado 

sobre os possíveis riscos e a utilização das informações 

obtidas. Ademais, o estudo respeitou os preceitos éticos para 

pesquisa em seres humanos preconizados pela resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do UNIPÊ (CAAE 

54749215.0.0000.5176).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As características gerais da amostra são apresentadas 

na tabela 1. Verificou-se na amostra pesquisada (n=50) 

predominância de 73,8% do sexo masculino, 43,8% na faixa 

etária entre 40-49 anos e 1,3% entre 18 a 29 anos, com média 

das idades de 46,3 anos, Quanto ao estado civil (36,3%) são 

casados/união estável, com ensino fundamental incompleto 

(83,8%) e uma renda referida de 1 a 2 salários mínimos (48,8%) 

com renda média mensal de R$ 1294,95. Quanto à ocupação, 

a maioria dos participantes era gari (43,8%) trabalham na coleta 

(26,3%) e ocupam essas 2 funções (7,5%), sendo 21,3% deles 

responsáveis pela limpeza da sede da EMLUR. A maioria 

mencionou mais de 15 anos de trabalho na empresa (66,3%) 

com uma média do tempo de trabalho de 19,3 anos. No que diz 

respeito à prevalência de comorbidades, chama a atenção que 

72,5% dos trabalhadores são acometidos por doenças 

reumatológicas. Em relação aos hábitos de vida, a maioria 

respondeu que são sedentários (67,5%), tabagistas (20,0%) e 

etilistas (18,8%) respectivamente. 
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Tabela 1. Características gerais dos participantes da pesquisa 

 n % 

Sexo   

Feminino 21 26,3 

Masculino 59 73,8 

Faixa etária   

18 a 29 anos 1 1,3 

30 a 39 anos 14 17,5 

40 a 49 anos 35 43,8 

50 ou mais 30 37,5 

Estado civil   

Solteiro 22 27,5 

Casado 29 36,3 

União estável 14 17,5 

Divorciado 9 11,3 

Viúvo 6 7,5 

Escolaridade   

Analfabeto 3 3,8 

Fundamental incompleto 67 83,8 

Fundamental completo 10 12,5 

Renda mensal por salário mínimo   

Até um salário mínimo 31 38,8 

Entre um e dois salários mínimos 39 48,8 

Mais de dois salários mínimos 10 12,6 

Ocupação auto declarada   

Gari 35 43,8 

Coleta/Gari 6 7,5 

Coleta 21 26,3 
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Limpeza da sede 17 21,3 

Limpeza de mato 1 1,3 

Tempo de trabalho   

Até quatro anos 7 8,8 

Cinco a dez anos 10 12,5 

11 a 15 anos 10 12,5 

Mais de 15 anos 53 66,3 

Comorbidades   

Diabetes – Não tem 64 80,0 

Diabetes – Sim  16 20,0 

   

Hipertensão arterial – Não tem 58 72,5 

Hipertensão arterial – Sim  22 27,5 

   

Doenças reumatológica – Não tem 22 27,5 

Doenças reumatológica – Sim  58 72,5 

   

Ansiedade – Não tem 51 63,8 

Ansiedade – Sim  29 36,3 

Hábitos de vida   

Etilista - Não 65 81,3 

Etilista - Sim 15 18,8 

   

Tabagista – Não 64 80,0 

Tabagista - Sim 16 20,0 

   

Sedentário – Não 26 32,5 
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Sedentário - Sim 54 67,5 

Total 80 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 – 2019. 

 

No presente estudo procurou-se ampliar os 

conhecimentos sobre classificação da funcionalidade e 

incapacidade e perfil sóciodemográfico em trabalhadores de 

limpeza urbana do município de João Pessoa/PB. Algumas das 

variáveis trazem relevância para a análise dos resultados, a 

exemplo da idade, o sexo, ocupação, tempo de trabalho, renda 

mensal, comorbidades e hábitos de vida.  

Segundo Souza et al. (2016), a maioria dos profissionais 

que trabalham como agentes de limpeza era do sexo 

masculino, por se tratar de um trabalho mais pesado, 

necessitando de uma força muscular maior. Além disso, a maior 

parte dos indivíduos exerciam a profissão a pelo menos 6 anos, 

apresentando um tempo médio de atuação alto, significando um 

longo período de exposição aos fatores negativos dessa 

profissão.  

No estudo de Menezes et al. (2018), apresentaram a 

população do foi composta por 103 garis, sendo que houve um 

predomínio do sexo feminino. Bem como no estudo de Motta e 

Borges (2016), o qual demonstrou que houve um número maior 

do sexo feminino, o que diverge com a presente pesquisa. 

Neste estudo constatou-se que a faixa etária apresenta-

se com maior número de garis entre 40-49 anos com média de 

46,3 anos, o que se aproximou com os dados do estudo de 

Menezes et. al (2018), que apontou entre 47-60 anos. Segundo 

Nascimento et al. (2014), o predomínio da faixa etária de 25-30 

anos na maioria dos profissionais de limpeza. Esses dados 
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enfatizam que a profissão de gari no Brasil é exercida tanto por 

adultos jovens quanto pessoas que estão alcançando a 

senilidade. 

Quanto à ocupação, a maior parte pesquisada são garis 

que trabalham na coleta.  Ao depositar no carro de coleta e levar 

o lixo para o destino final, pode acarretar diversos fatores de 

riscos para a saúde, pelo levantamento de cargas excessivas, 

uma jornada de trabalho longa e cansativa, movimentos 

repetitivos, e caminhadas e corridas longas, percorrendo 

milhares de quilômetros recolhendo matérias de alta 

periculosidade. Nesta âmbito, tais profissionais estão expostos 

a múltiplos riscos na funcionalidade: riscos ergonômicos, 

físicos, de acidentes, biológicos, químicos e psicossociais 

(CAMPOS; RUBINHO; PEREIRA, 2015).  

Os profissionais investigados exercem a profissão há 

mais de 15 anos, com tempo médio de trabalho de 19,3 anos. 

No estudo de Menezes et al. (2018), os profissionais avaliados 

exerciam a profissão entre 15 e maior igual há 21 anos, 

trabalhando há muitos anos no serviço, tendo em sua maioria 

baixo nível de escolaridade, sendo assim, concordando com os 

resultados encontrados nesse estudo.  

 Conforme, Foli et al. (2015) em relação à renda mensal 

desses indivíduos há uma variação de R$ 350,00 a R$ 1050,00, 

no qual identificaram que, a maioria recebe entre esses valores, 

porém, uma grande parte desses trabalhadores necessita da 

realização de horas extras para suprir as necessidades 

familiares.  Neste contexto, os dados citados aproximam-se 

com a média das rendas do presente estudo que foi de (R$ 

194,95) equivalente a 1-2 salários mínimos, respectivamente.  
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É importante destacar a alta incidência de doenças 

osteomusculares relacionada ao trabalho neste estudo. 

Menezes et al. (2018) apresentaram, a maioria dos garis 

trabalha tanto no período matutino, quanto vespertino, e que a 

maior parte trabalha há mais de 21 anos neste serviço, o que 

significa longa jornada de trabalho e muito tempo de serviço.  

Em relação aos hábitos de vida, tabagismo, etilismo e 

sedentarismo, estudo de Pataro; Fernandes (2014) apontou 

percentuais menores (14,6%-34,5%), concordando com o 

presente estudo. A alta prevalência de tabagismo nessa 

população pode estar relacionada com o baixo status 

socioeconômico, uma vez que são mais comum em 

trabalhadores que realizam trabalhos manuais, trabalhadores 

braçais e desempregados (PATARO; FERNANDES, 2014). Em 

contrapartida, o estudo de Ferreira et al. (2015) diverge com os 

resultados da presente pesquisa, o qual indicou aumento de 

indivíduos fumantes, devido ao estresse da jornada de trabalha 

e ao fatores externos da vida diária.   

Estudo de Ferreira et al. (2015) apontaram a atividade 

estressora da limpeza como precursora do início da ingestão de 

álcool e chamam a atenção para o risco de alcoolismo entre 

esses trabalhadores, o percentual chega a 57,3% para a 

ingestão de álcool, o que diverge com o presente estudo no qual 

houve uma redução desse consumo. 

Frequências maiores foram encontradas neste estudo, 

com relação aos trabalhadores de limpeza urbana acometidos 

por sedentarismo. De acordo com Ferreira et al. (2015), tal 

constatação aponta para um estilo de vida sedentária, devido 

aos maiores índices de massa corporal relacionarem-se a 

menores níveis de atividade física, ligados também, a longas 
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jornadas de trabalhos, excesso de esforço físico, podendo 

acarretar fadiga e fragilidade a saúde. 

Os aspectos relacionados a funcionalidade e 

incapacidade dos trabalhadores de limpeza urbana são 

apresentados na tabela 2. A parte inicial do instrumento 

contempla as deficiências das funções do corpo, sendo 

observada ausência de deficiência em 36,3% dos participantes, 

dos sujeitos que referiram dificuldades na mobilidade das 

articulações, foi observado alteração leve; moderada e grave 

(47,5%), respectivamente.  

A segunda parte do instrumento aborda os resultados 

que são apresentados na tabela 3. Observaram-se as 

limitações de atividades e restrição à participação. Os 

percentuais mais significativos apontaram dificuldades 

consideráveis nos itens classificados. Observou-se que, 47,5% 

referiram apresentar dificuldade na realização de mais de uma 

tarefa ao mesmo tempo-d2.10. Quanto à mobilidade-d4.30 

(42,5%) a metade relataram apresentar dificuldade para 

levantar algum objeto de um local para outro, quanto ao uso fino 

das mãos aponta-se 97,5% nenhuma dificuldade no 

desempenho de vida diária; uma parte 37,5% mencionaram que 

apresentaram dificuldades para realizar caminhadas curtas ou 

a longas distâncias. Quando na utilização de transporte 72,5% 

não mensionaram limitaçoes. No item, dirigir, (56,3%) não 

referiram dificuldades para dirigir algum transporte. 

Quando foram questionados sobre cuidar da sua própria 

saúde, a maioria respondeu não apresentarem limitação e nem 

restrição das atividades (80,0%), sendo 20,1% queixaram-se 

terem limitações. Não referiram dificuldades na preparação das 

refeições (77,5%); executar tarefas domésticas (81,3%) e 
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manter uma boa relação com as pessoas que rodeia (92,5%). 

Quanto às atividades como fazer compras, aponta-se que 

21,3% referiu dificuldade em exercê-las. Percebeu-se que a 

maior parte dos participantes da pesquisa mantem satisfatórias 

relações formais com pessoas do seu trabalho (91,3%), e uma 

boa interação com seus familiares (83,8%). Observa-se que 

(73,8%) da amostra demonstrou não terem limitações e 

restrições de participação social em atividade recreativa e lazer, 

porém, um terço relataram 22,6% dificuldade de participação, e 

na espiritualidade e religião 23,8%. 

 

Tabela 2. Deficiências das funções do corpo (CIF) 

 n % 

b7.10 Mobilidade das articulações   

Nenhuma 29 36,3 

Leve 26 32,5 

Moderada 15 18,8 

Grave 10 12,5 

Total: 80 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018- 2019.  

 

No presente estudo não se identificou deficiências das 

funções do corpo, mas vale considerar, as alterações dos 

qualificadores (leve, moderada e grave) que foram significativos 

para o estudo, no qual enfatiza-se para as intervenções 

fisioterapêuticas de prevenção e promoção aos cuidados 

integrais para esse publico alvo, o que se refere às doenças 

osteomusculares, que podem causar limitações e restrições 

morfo-funcionais e biopsicossocias para os trabalhadores de 

limpeza urbana.  

De acordo com Sousa et al. (2017), a presença de dor, 

formigamento e dormência, ou seja, de sintomatologia 
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osteomuscular é relatada em vários grupos de trabalhadores, 

em várias pesquisas nacionais conforme Lima et al. (2015) 

mencionou no estudo de Oliveira et al. (2015), Oliveira; Souza 

(2015), Souza; Gomes (2015), quanto internacionais (COENEN 

et al., 2013), (KOZAK et al., 2014).  

Contudo, estudos sobre DORT’S direcionados aos 

agentes da limpeza urbana ainda são poucos, não refletindo a 

real situação e/ou dimensão da problemática que compadecem. 

Apesar disto, os resultados encontrados confirmaram a 

existência de dor, formigamento e dormência em algum 

segmento corporal dos agentes da limpeza urbana (SOUSA et 

al., 2017). Segundo Sousa et al. (2017), as características do 

trabalho desenvolvido pelos agentes de limpeza contribuem 

para o aparecimento de queixas osteomusculares. O processo 

de trabalho é considerado fisicamente pesado, trabalho 

muscular estático ou dinâmico por várias horas diárias, com 

jornadas exaustivas, repetições de movimentos, longos 

períodos de pé, posturas inapropriadas, entre outros aspectos. 

O modelo da CIF, ao relacionar estruturas e funções do 

corpo com atividade, participação e contexto ambientais, 

permite aos profissionais de saúde e de gestão de serviços uma 

visão ampliada das condições de saúde dos trabalhadores, que 

pode ser útil na condução de serviços, sistemas e políticas das 

diferentes áreas. E ainda, permitem uma abordagem 

terapêutica mais abrangente, contribuindo na qualidade e na 

individualidade da atenção, como também na descrição e na 

classificação de todo o processo saúde-doença (TOLDRÁ et al., 

2016). 

 

  



CLASSIFICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DOS TRABALHADORES DE LIMPEZA 

URBANA 

 

800 
 

Tabela 3. Limitações de Atividades e Restrição à Participação  

 n % 
d2.10 Realizar uma única tarefa   

Nenhuma 42 52,5 

Leve 16 20,0 

Moderada 19 23,8 

Substancial 1 1,3 

Completa 2 2,5 

d4.30 Levantar e carregar objetos   

  Nenhuma 46 57,5 

Leve 16 20,0 

Moderado 14 17,5 

Substancial 3 3,8 

Não especificada 1 1,3 

d4.40 Uso fino das mãos   

Nenhuma 78 97,5 

Leve 1 1,3 

Substancial 1 3,3 

d4.50 Andar   

Nenhuma 50 62,5 

Leve 12 15,0 

Moderada 11 13,8 

Substancial 6 7,5 

Completo 1 1,3 

d4.65 Deslocar-se utilizando algum equipamento   

Não se aplica 80 100,0 

d4.70 Utilização de transporte   

Nenhuma 58 72,5 

Leve 14 17,5 

Moderada 4 5,0 

Substancial 2 2,5 

Completa 2 2,5 

d4.75 Dirigir   

Nenhuma 45 56,3 

Leve 1 1,3 

Não se aplica 2 2,5 

Não se aplica 32 40,0 
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d5.70 Cuidar da própria saúde   

Nenhuma 64 80,0 

Leve 13 16,3 

Moderada 2 2,5 

Substancial 1 1,3 

d6.20 Aquisição de bens e serviços   

Nenhuma 62 77,5 

Leve 10 12,5 

Moderada 4 5,0 

Substancial 3 3,8 

Não especificada 1 1,3 

d6.30 Preparação das refeições   

Nenhuma 62 77,5 

Leve 6 7,5 

Moderada 2 2,5 

Substancial 3 3,8 

Completa 1 1,3 

Não se aplica 6 7,5 

d6.40 Tarefas domésticas   

Nenhuma 65 81,3 

Leve 6 7,5 

Moderada 6 7,5 

Substancial 2 2,5 

Completa 1 1,3 

d7.10 Interações interpessoais básicas   

Nenhuma 74 92,5 

Leve 5 6,3 

Moderada 1 1,3 

d7.40 Relações formais   

Nenhuma 73 91,3 

Leve 4 5,0 

Moderada 1 1,3 

Substancial 1 1,3 

Não especificada 1 1,3 

d7.60 Relações familiares   

Nenhuma 67 83,3 

Leve 7 8,8 

Moderada 4 5,0 
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Substancial 1 1,3 

Não especificada 1 1,3 

d9.20 Recreação e lazer   

Nenhuma 59 73,8 

Leve 7 8,8 

Moderada 6 7,5 

Substancial 3 3,8 

Completa 2 2,5 

Não especificada 2 2,5 

Não se aplica 1 1,3 

d9.30 Religião e espiritualidade   

Nenhuma 59 73,8 

Leve 12 15,0 

Moderada 2 2,5 

Substancial 2 2,5 

Completa 3 3,8 

Não especificada 1 1,3 

Não se aplica 1 1,3 

Total: 80 100,0 

Fontes: Dados da Pesquisa, 2018- 2019. 

 

No tocante à classificação dos trabalhadores quanto à 

realização das suas atividades laborais, no presente estudo 

apontou limitações de atividades e restrição à participação 

social na metade do grupo estudado. Vale destacar 

considerações sobre esta temática. 

No estudo de Toldrà et al. (2016) verificaram que as 

alterações nas funções e nas estruturas do corpo levam a 

incapacidades nas atividades de mobilidade, cuidado pessoal, 

vida doméstica e nas áreas principais de vida em decorrência 

dos acometimentos gerados e/ou agravados pelo trabalho. As 

áreas principais da vida (educação, trabalho e emprego, vida 

econômica e vida comunitária, social e cívica) ficam 

profundamente afetadas. 
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 A maioria dos trabalhadores são acometidos por 

afecções musculoesqueléticas, o que é visto como uma grande 

dificuldade na saúde pública, sendo o de maior complexidade 

na saúde do trabalhador. Esse grupo de agravos está 

relacionado diretamente à qualidade de vida do profissional 

acometido, limitando suas atividades cotidianas, como o próprio 

trabalho, atividades de vida diária e lazer, levando a enfrentar 

obstáculos com relação à sociedade e convívio família 

(BUSCHINELLI et al., 2016). 

  Para Santos et al. (2016), a deficiência passa a ser 

caracterizada como restrição de participação social porque o 

princípio de funcionalidade da CIF avalia as situações 

relacionadas à saúde em um “continuum”. Isto é, todos os 

estados e condições de saúde globais podem ser avaliados 

pela CIF. Cuja relação entre estruturas e funções do corpo e 

fatores ambientais resultam no não desempenho de atividades 

e a consequente restrição na participação social. 

Estes autores enfatizaram a aplicabilidade da CIF e 

reforçam a relevância de um instrumento de autoanálise, que 

ajuda a identificar e elucidar informações importantes de 

condição de funcionalidade e saúde-doença num contexto 

biopsicossocial.  

  Quanto aos fatores ambientais são apresentados na 

tabela 4. Não foram identificadas barreiras importantes para  

relacionamento com sua família mais próxima-e3.10 (58,8%), 

porém, chama atenção para relacionamento com os 

profissionais da saúde-e3.55 na soma uma parte dos sujeitos 

relataram insatisfação (32,6%). Quando questionados sobre 

previdência social-e5.70 e políticas de saúde-e5.80, os 
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participantes referiram barreira importante na soma total entre 

50,1% e 58,8%, respectivamente.  

 

Tabela 4. Fatores Ambientais 
 n % 

e3.10 Família imediata   

    Nenhum facilitador/barreira 47 58,8 

Barreira leve 5 6,3 

 Barreira moderada 3 3,8 

  Barreira grave 2 2,5 

Barreira completa 2 2,5 

Facilitador leve  3 3,8 

Facilitador moderado 4 5,0 

Facilitador considerável 2 2,5 

Facilitador completo 12 15,0 

e3.55 Profissionais da saúde   

Nenhum facilitador/barreira 28 35,0 
Barreira leve 8 10,0 

Barreira moderada 6 7,5 

Barreira grave 9 11,3 

Barreira completa 3 3,8 

Facilitador leve 5 6,3 

Facilitador considerável 3 3,8 

Facilitador completo 18 22,5 

e5.70 Serviços, sistemas e políticas da previdência   

Nenhum facilitador/barreira 32 40,0 

Barreira leve 17 21,3 

Barreira moderada 12 15,0 

Barreira grave 10 12,5 

Barreira completa 1 1,3 

Facilitador leve 1 1,3 

Facilitador moderado 1 1,3 

Facilitador considerável 1 1,3 

Facilitador completo 5 6,3 

e5.80 Serviços, sistemas e políticas de saúde   

Nenhum facilitador/barreira 24 30,0 

Barreira leve 12 15,0 
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Barreira moderada 9 11,3 

Barreira grave 12 15,0 

Barreira completa 14 17,5 

Facilitador leve 1 1,3 

Facilitador moderado 2 2,5 

Facilitador considerável 1 1,3 

Facilitador completo 5 6,3 

Total: 80 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018- 2019.  

 

No contexto fatores ambientais, os resultados aqui 

apresentados permitem algumas observações. Na mesma 

pesquisa demonstrou  barreira considerável que expresse a 

insatisfação ou transtornos dos trabalhadores de limpeza 

urbana, os fatores ambientais tem influência direta sobre 

componentes da incapacidade e funcionalidade em relação as 

suas atividades sociais, tem relevância importante na qualidade 

de vida. 

 No estudo de Mendes et al. (2017) constataram os 

fatores do meio ambiente que apresentaram menor pontuação, 

indicaram nenhuma barreira significativa, desse modo, 

influência positiva sobre a qualidade de vida dos garis, que 

diverge com a presente pesquisa. De acordo com Boccolini et 

al. (2017), a deficiência e funcionalidade transcendem as 

alterações corpóreas, centrando-se no que as pessoas 

conseguem ou não fazer, em relação às atividades básicas do 

dia a dia e ao desempenho de papéis socialmente esperados. 

Em outras palavras, segundo a perspectiva biopsicossocial, 

deficiência nasce de contextos sociais específicos e pode ser 

definida pelas barreias encontradas pelo indivíduo ao executar 

tarefas cotidianas básicas ou mais complexas necessárias para 

uma vida independente.  
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CONCLUSÕES   

 

 O desenvolvimento do presente estudo classificou a 

funcionalidade dos trabalhadores de limpeza urbana, sobre a 

influência do ambiente no desempenho das atividades laborais. 

Sendo analisados seus dados sociodemográficos e 

funcionalidade, incapacidade e saúde, desde física, 

psicológicas e sociais, relacionadas à sua auto avaliação sobre 

o ambiente laboral e hábitual.  

Os resultados apontaram que a metade dos participantes 

mencionou alterações prioritárias que envolveu o desempenho 

e capacidade de suas atividades diárias, bem como nos fatores 

psicológicos, interpessoais e sociais, assim como nas 

deficiências das funções do corpo, que trazem considerações 

importantes para este estudo. De modo geral, sugeriu atenção 

as atividades de vida diária que necessite de cuidados integrais.  

Conclui-se, portanto, que foi identificada perda morfo-

funcional considerável na percepção dos trabalhadores. 

Portanto à classificação do estado de condição saúde/doença 

que a CIF nortea, como instrumento de pesquisa para medidas 

de resultados da qualidade de vida conseguiu apontar e 

informar os riscos prevalentes no modelo biopsicossocial da 

presente pesquisa. 

Ressalta-se o poder da CIF de orientar ações de 

promoção de saúde e planos terapêuticos integrais e 

multidisciplinares, além de potencializar a comunicação entre 

os profissionais.  

Atenção na saúde dos trabalhadores a fisioterapia se faz 

presente na redução desses danos morfo-funcionais, ações de 

intervenções são planejadas com ênfase na promoção e 
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prevenção a saúde, em orientações de consciêntização 

corporal, cinesioterapia laboral, orientações ergonômicas e 

cuidado integral, de forma a minimizar os riscos de lesões 

osteomusculares que causam impacto direto na qualidade de 

vida dos profissionais de limpeza urbana.  
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RESUMO: As doenças ocupacionais afetam a saúde do 
trabalhador, principalmente na indústria da construção que 
enfrenta uma taxa de 16% mais elevada do que os 
trabalhadores de outras áreas. Acredita-se que seus efeitos 
representam um grande impacto social e econômico, 
interferindo na qualidade de vida dos profissionais acometidos. 
Nessa perspectiva, o presente trabalho visa avaliar as principais 
doenças ocupacionais que acometem esse tipo de trabalhador, 
como também se existe uma relação com a prevalência em 
relação ao cargo desempenhado. A pesquisa caracterizou-se 
como descritiva de caráter quantitativo e o cenário de estudo foi 
uma instituição privada de ensino superior da cidade de Patos, 
no interior da Paraíba. A amostra foi composta pelos 
funcionários que possuíam carteira assinada do setor da 
construção civil, que desempenhavam trabalho em obras de 
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construções, reformas ou manutenção da instituição. A coleta 
de dados foi realizada na própria instituição, onde foi feita uma 
abordagem individual e foi explicado o objetivo do estudo e sua 
importância para todos envolvidos. Cada entrevistado recebeu 
impresso os três instrumentos, abrangendo os aspectos 
organizacionais, psicossociais e ergonômicos, que por meio de 
perguntas claras e objetivas somadas às técnicas estatísticas, 
os dados foram analisados no SPSS onde obteve a estatística. 
Percebeu-se, portanto, que maioria dos trabalhadores da 
construção civil envolvida no estudo queixou-se de dores ou 
desconfortos com maior frequência na região lombar e dorsal e 
apresenta um grau inicial de LER/DORT com queixas em mais 
de um local do corpo. O resultado desse trabalho foi repassado 
para o setor responsável da instituição, mostrando alternativas 
para melhoria desses trabalhadores. 

Palavra-chave: LERD/DORT. Lombalgia. Segurança do 
Trabalho 

  

Introdução 

  

As doenças ocupacionais, são patologias que afetam à 

saúde do trabalhador, sendo desencadeadas por fatores 

relacionados ao ambiente de trabalho. Tal afecção apresenta 

predominância em trabalhadores da indústria de construção, 

pois esse grupo apresenta uma taxa de acometimento 16% 

superior em relação às demais classes (BOSCHMAN et al., 

2015). Desta forma, acredita-se que seus efeitos representam 

um grande impacto social e econômico, tendo uma projeção na 

qualidade de vida dos profissionais acometidos, além de causar 

limitação funcional, queda na produtividade, afastamento de 
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alguns dias de trabalho e aposentadoria precoce por doença ou 

invalidez (PAULA et al., 2016; REDDY et al., 2016). 

No Brasil, uma das principais doenças envolvidas no 

processo de adoecimento laboral, são os distúrbios 

musculoesqueléticos. Esses se apresentam como um problema 

de saúde pública, devido a sua alta prevalência e a  sua 

capacidade de acometer diversas áreas do corpo, como a 

região superior e cervical causando lesões no ombro, 

transtornos sinoviais e tendões (VIEGAS et al., 2016;  ALMEIDA 

et al., 2017). Além destes problemas musculoesqueléticos, 

observam-se também as doenças ocupacionais respiratórias ou 

pneumoconioses, que em muitos casos são subnotificados 

(BORGES et al., 2016). 

O acometimento de doenças ocupacionais entre os 

trabalhadores da construção civil provém de diversas causas, 

principalmente as demandas físicas, como levantar pesos, 

movimentos repetitivos e posturas de trabalho inadequadas, 

que se associam à falta de treinamento e orientações 

adequadas, falta de condições de trabalho, carga horária 

excessiva, fatores psicossociais como relação com colegas de 

trabalho, entre outros (BOSCHMAN et al., 2015; LIMA et al, 

2018). 

De acordo com o The Center for Construction Research 

and Training (CPWR, 2013), as demandas físicas variam de 

acordo com a função, implicando em diferentes tipos de 

doenças e sintomas, por exemplo, os pintores por realizar 

movimentos repetitivos com as mãos e os braços e por estar 

em contato direto com substâncias químicas de odor forte, são 

mais suscetíveis para apresentar DORT em membros 

superiores e pneumopatias ocupacionais quando comparado à 
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um encanador que por passar grande parte do seu tempo de 

trabalho em uma posição tortuosa, agachado e encurvado. 

Para isso, têm-se falado em estratégias educadoras que 

despertem a consciência acerca dos fatores de risco e 

mudanças do comportamento (VISSER et al., 2014; SILVA et 

al, 2016). Diversas associações de segurança do trabalho, vem 

realizando campanhas educativas com o objetivo de 

conscientizar os trabalhadores sobre as medidas ergonômicas 

necessárias para reduzir danos à saúde (BOSCHMAN et al., 

2015). 

Diante da problemática abordada acima e ausência de 

estudos na população de Patos, observa-se a importância de 

avaliar as principais doenças ocupacionais que acometem esse 

tipo de trabalhadores. Como também se existe uma relação 

com a prevalência em relação ao cargo desempenhado. 

  

Metodologia 

  

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa 

descritiva de caráter quantitativo. O cenário de estudo foi uma 

instituição privada de ensino superior da cidade de Patos, no 

interior da Paraíba. A mesma possui uma equipe de 

funcionários que atuam diariamente no setor da construção 

civil, os quais são supervisionados por uma profissional da área 

de segurança do trabalho, mas que mesmo assim, pode-se 

observar uma carência no estudo sobre as condições de saúde 

desses funcionários. 

A amostra foi composta pelos funcionários que possuíam 

carteira assinada, do setor da construção civil, que 

desempenhavam trabalho em obras de construções, reformas 
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ou manutenção no local citado.  A coleta de dados foi realizada 

na própria instituição, onde foi feito uma abordagem individual 

e foi explicado o objetivo do estudo e sua importância para 

todos envolvidos. Cada entrevistado recebeu impresso os três 

instrumentos os quais foram: 1) Questionário socioeconômico, 

com questões fechadas e abertas, elaborados pelo autor; 2) o 

Questionário Preditivo quanto aos Fatores de Risco para 

LER/DORT numa Empresa, constando somente de questões 

fechadas (FORMIGONI; VALENTE; BARBOZA, 2008); e 3) 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), 

abrangendo os aspectos organizacionais, psicossociais e 

ergonômicos, validado por Pinheiro; Troccoli; Carvalho (2002). 

Todos os dados foram coletados exclusivamente pelo 

pesquisador através da aplicação de questionários, onde foi 

preservada a identidade de cada participante, que por meio de 

perguntas claras e objetivas somadas às técnicas estatísticas, 

os dados foram analisados no SPSS (versão 25).  

Além de estatísticas descritivas de frequência absoluta e 

relativa, adotou-se correlação de Pearson para verificar a 

relação entre dados das doenças ocupacionais com os dados 

demográficos. A significância estatística aceita foi de p < 0,05, 

conseguiu mensurar opiniões e informações para um 

determinado estudo. 

Ao final do procedimento de coleta e identificação dos 

dados, os mesmos foram armazenados e calculados no 

Microsoft Office Excel® e, posteriormente, a análise estatística 

foi realizada com base no cálculo da prevalência bruta e 

estratificada de cada variável analisada. 

A pesquisa encaminhada para a Plataforma Brasil foi 

designada ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
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e aprovada, o qual comprova que a pesquisa está de acordo 

com as diretrizes e normas da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que incorpora 

quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça (BRASIL, 2012), os quais 

devem ser aplicados em pesquisa envolvendo seres humanos. 

   

Resultados e Discussão 

  

Com aplicação do questionário pôde-se chegar à uma 

amostra composta por 21 trabalhadores da construção civil, 

onde todos eram do sexo masculino, com predominância de 

idade de 26 a 40 anos. A maioria era casada e com união 

estável e possuíam ensino fundamental incompleto, realçando 

baixa escolaridade entre os pedreiros na construção civil 

(Tabela 1). 

  

Tabela 1. Descrição demográfica dos dados da amostra 

Variáveis F % 

Sexo     

Masculino 21 100,0 

Feminino 0 0,0 

Idade     
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Entre 26 e 40 anos 11 52,4 

Entre 41 e 44 anos 5 23,8 

Entre 45 e 63 anos 5 23,8 

Escolaridade     

Fundamental incompleto 15 71,4 

Fundamental completo 2 9,5 

Médio incompleto 1 4,8 

Médio completo 3 14,3 

Renda     

1680 1 4,8 

Omissos 20 95,2 

Estado Civil     

Solteiro 4 19,0 
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Casado/união estável 16 76,2 

Divorciado 1 4,8 

Tem alguma doença 

Sim 

  
1 

4,8 

Não 20 95,2 

Quais 

Litíase Renal 
1 4,8 

Omissos 20 95,2 

Tempo que exerce a 
função 

Entre 3 e 10 anos 

5 23,8 

Entre 11 e 20 anos 11 52,4 

Entre 21 e 35 anos 5 23,8 

  

Segundo Dias et al. (2018) a média geral de idade do 

trabalhador brasileiro é de 38,3 anos e 8,6 anos de tempo de 

estudo. Essas medias, quando comparado aos trabalhadores 

da construção civil, o processo é similar, porém menos 

acelerado, em média o trabalhador da construção possui 38,5 

anos, um pouco mais velho quando comparado aos demais. 
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Observou-se a predominância de trabalhadores mais jovens 

com carteira assinada quando comparado ao grupo de 

trabalhadores mais velhos sem carteira assinada. Além disso 

nos últimos anos percebeu-se um aumento de mais que o dobro 

de trabalhadores com carteira assinada, totalizando 151%, 

embora o predomínio ainda seja de autônomos. 

Entre os trabalhadores da construção civil é comum à 

baixa escolaridade, como constatado nesse trabalho e 

corroborando com o panorama nacional em que cerca de 70% 

destes possuem ensino fundamental incompleto (CANTISANI; 

CASTELO, 2015). Apesar de uma realidade, o baixo grau de 

instrução independe do desempenho nesta atividade, tendo em 

vista que as habilidades seja fator relevante (SOUSA et al., 

2015a). Contudo, para os autores, pode contribuir para tornar o 

operário mais vulnerável para adquirir uma doença ocupacional. 

Observou-se, ainda, que a área estudada apresentou 

predomínio do sexo masculino (100%), o que confirma o 

cenário nacional, em que o avanço do feminismo neste ramo 

ainda é embrionário (AMARO; SILVA FILHO; SANTOS, 2016). 

Como observado nos resultados (tabela 1), apenas um operário 

ressaltou possuir doença, mas que necessariamente não 

interfere no seu dia a dia. O pedreiro é o principal profissional 

que assenta tijolos e assume uma postura inadequada onde 

executa movimentos repetitivos o dia todo, dessa forma, o 

mesmo, necessita de um estado de saúde íntegro. (SIQUEIRA 

et al., 2016). 

Considerando o tempo de exercício de função, é julgado 

experiente o operário que possua entre 1 e 2 anos de pleno 

exercício da profissão (DIAS et al., 2018). De posse da 

assertiva, pode-se inferir que os participantes da pesquisa 
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apresentam um tempo de exercício na área da construção civil 

entre 11 e 20 anos, evidenciando uma vasta experiência no 

setor. Além do tempo de exercício de função, a carga horária 

sem pausa, mais especificamente superior a seis horas, foi um 

dos agravos envolvidos na gênese de LER/DORT. (MELO et 

al., 2015). Essas influenciam negativamente na performance do 

operário, acarretando em uma diminuição da sua produtividade, 

uma vez que têm de realizar as suas tarefas com dor e 

desconforto. (FREITAS et al., 2017).  

 

Tabela 2. Descrição dos fatores de risco para DORT/LER 

Variáveis F % 

Você sente alguma dor referente à algum 

segmento do seu corpo que é solicitado 

diversas vezes na sua atividade 

profissional? Como é essa dor 

    

Sensação de desconforto e peso do segmento 8 38,1 

Dor presente durante movimentos, mas que 

cessa com repouso 

12 57,1 

Dor forte e persistente que apenas atenua com 

o repouso 

1 4,8 

Dor forte e contínua (insuportável) que não 

cessa com o repouso 

0 0,0 
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A região acometida possui algum sinal 

clínico 

    

Sem sinais clínicos 21 100,0 

Sensação de formigamento e calor 0 0,0 

Edema, sudorese, alteração da sensibilidade e 

formigamento 

0 0,0 

Sinais anteriores e um edema persistente de 

grande dimensão que interfere no movimento 

0 0,0 

Como está a força da região acometida     

Presente e sem alterações 19 90,5 

Presente, mas com pequena redução (ainda 

valorizando o movimento) 

2 9,5 

Presente, mas com média redução (dificuldade 

de movimento) 

0 0,0 

Grande redução, quase não executando função 

do movimento 

0 0,0 

Como anda a sua produtividade no trabalho     
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Não há interferência 20 95,2 

Houve uma pequena redução na 

produtividade 

1 4,8 

Houve uma sensível queda na produtividade 0 0,0 

Não consegue executar as atividades no 

trabalho 

0 0,0 

Existe alguma deformidade na região 

acometida, tipo nódulos ou atrofias 

musculares... 

    

Ausente 21 100,0 

Presente 0 0,0 

DORT/ LER     

Presente em estágio 0 0,0 

Presente 0 0,0 

Presente estágio inicial 21 100,0 

Fatores de riscos presentes 0 0,0 
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Na tabela 2 pode-se observar que os trabalhadores 

utilizados nesse artigo, não apresentam nenhuma queixa 

relacionada aos fatores de risco para LER/DORT. Um dos 

aspectos que podem ter contribuído para esse resultado é o fato 

de que os trabalhadores durante o questionário se 

apresentaram receosos em se expor, pelo fato de serem 

funcionários de uma instituição privada. 

Segundo Sousa et al. (2015b) observa-se uma 

correlação entre idade e fatores ergonômicos, indicando uma 

maior percepção desses fatores à medida que a idade aumenta. 

Isso deve ao fato de que com o avançar da idade e os anos de 

trabalho, os indivíduos comecem a perceber mais as 

inadequações dos fatores ergonômicos e perceba as condições 

no trabalho que contribuem para tal. 

Nas tabelas 3 e 4 nota-se a relação de queixas de dor 

que foram desencadeadas pelo trabalho em que evidenciou 

prevalência de dor lombar e dorsal desencadeadas pelo esforço 

do trabalho. 

  

Tabela 3. Descrição das partes do corpo onde possui dor, 

dormência ou formigamento nos últimos 12 meses. 

Variáveis Frequência (porcentagem) 

0 1 2 3 

Pescoço/Região 

cervical 

18 

(85,7) 

3 

(14,3) 

0 (0,0) 0 (0,0) 
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Ombros 15 

(71,4) 

4 

(19,0) 

2 

(9,5) 

0 

(0,0) 

Braços 15 

(71,4) 

4 

(19,0) 

2 

(9,5) 

0 

(0,0) 

Cotovelos 18 

(85,7) 

3 

(14,3) 

0 

(0,0) 

0 

(0,0) 

Antebraços 14 

(66,7) 

5 

(23,8) 

2 

(9,5) 

0 

(0,0) 

Punhos/mãos/dedos 16 

(76,2) 

3 

(14,3) 

1 

(4,8) 

1 

(4,8) 

Região dorsal 9 

(42,9) 

5 

(23,8) 

6 

(28,6) 

1 

(4,8) 

Região lombar 9 

(42,9) 

4 

(19,0) 

5 

(23,8) 

3 

(14,3) 

Quadril/Membros 

inferiores 

15 

(71,4) 

3 

(14,3) 

3 

(14,3) 

0 

(0,0) 

  

Na tabela 3, faz uma descrição das partes do corpo onde 

possui dor, dormência ou formigamento nos últimos 12 meses. 

A parte do corpo com mais pessoas sentindo algum desconforto 

com maior frequência foi a região lombar e dorsal. Verificou-se 

ainda que 23,8% (n=5) não tiveram distúrbio osteomuscular em 

nenhuma parte do corpo e que 76,2% (n = 16) tiveram uma ou 

mais partes do corpo com problema. 
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Os sintomas mais citados pelos profissionais de seu 

estudo eram predominantemente na região lombar, este sendo 

o primeiro lugar. Esse acometimento deve-se ao fato dos 

trabalhadores realizarem movimentos repetitivos em excesso, 

muitas horas na mesma posição, a falta da postura correta para 

exercer determinadas tarefas, num geral o esforço físico 

constante e mecânico (SANTO et al., 2018). Apesar do tempo 

de trabalho, alguns trabalhadores que não relataram nenhum 

sintoma que se associe aos distúrbios osteomusculares, este 

pode ser devido ao medo de sofrer punições ou até demissão 

por parte da empresa. 

Em busca de melhorar se não possível sanar o 

problema de ergonomia na área produtiva, é necessário a 

implementação da rotatividade das pessoas nas tarefas que 

exigem maior movimentos repetitivos, dessa maneira o 

colaborador não ficaria tão exposto aos riscos do LER/ 

DORT. (SANTO, et al. 2018) 

 

  

Tabela 4. Descrição da opinião dos trabalhadores sobre a 

relação entre a dor sentida no corpo e o trabalho. 

Variáveis Frequência 

(porcentagem) 

Não Sim 

Nenhum deles 21 (100,0) 0 (0,0) 
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Problemas no pescoço/região 

cervical 

21 (100,0) 0 (0,0) 

Problemas nos ombros 17 (81,0 4 (19,0) 

Problemas nos braços 18 (85,7) 3 (14,3) 

Problemas nos cotovelos 20 (95,2) 1 (4,8) 

Problemas nos antebraços 18 (85,7) 3 (14,3) 

Problemas nos punhos/mãos/dedos 17 (81,0) 4 (19,0) 

Problemas na região dorsal 9 (42,9) 12 (57,1) 

Problemas na região lombar 10 (47,6) 11 (52,4) 

Problemas no quadril/membros 

inferiores 

17 (81,0) 4 (19,0) 

  

As tarefas desempenhadas por esses trabalhadores 

exigem o esforço físico de diversas áreas do corpo, essas 

demandas constantes em ritmo acelerado levam a posições 

viciosas que geram um desconforto com o passar do tempo 

(PEREIRA et al., 2015). O dimensionamento desse problema 

no âmbito da organização do trabalho se faz necessário, a fim 

de que as ações preventivas sejam articuladas de forma 
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específica e efetiva no campo da saúde do trabalhador. Dessa 

forma, fatores organizacionais devem ser avaliados como eixo 

na análise das consequências da relação homem-trabalho ao 

considerar a formulação de políticas de prevenção para 

ocorrência de LER/DORT (MELO 2015).  

  

Tabela 5. Correlação entre doenças ocupacionais e dados 

sócio demográficos 

Variáveis 

LER/DO

RT 

Dor 

dormên

cia 

Ida

de 

Tem

po 

na 

funç

ão 

Dor/dormê

ncia 

Correla

ção 

0,49       

Sig. 0,02       

Idade Correla

ção 

0,47 0,17     

Sig. 0,02 0,45     

Tempo na 

função 

Correla

ção 

0,26 -0,18 0,7

0 

  

Sig. 0,25 0,43 <0,

01 
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Escolarida

de 

Correla

ção 

0,08 0,15 -

0,1

6 

-0,07 

Sig. 0,72 0,50 0,5

0 

0,76 

  

A tabela 5 mostra que houve correlação estatística de 

LER/DORT com a dor /dormência como também com a idade, 

observando estatisticamente significância de 0,02 nas duas 

variáveis “dor/dormência” e ”idade” quando relacionados a 

LER/DORT. 

A correlação entre LER/DORT e tempo na função foi 

positiva de 0,26 portanto há uma relação diretamente 

proporcional, porém a significância foi de 0,25 o que torna essa 

relação estatisticamente insignificante. Nesse mesmo contexto 

pode-se observar que a correlação entre tempo de função com 

dor e dormência também foi negativa de 0,18 e a significância 

de 0.43, o que também torna estatisticamente insignificante. 

Portanto diante desses resultados não tem evidência suficiente 

que corroborem a ideia de relação entre LER/DORT como 

também dor e dormência associado ao tempo de função. A 

correlação não foi estatisticamente significante, pois durante a 

coleta de dados percebeu-se que os participantes estavam 

inquietos ao responder determinadas perguntas, pelo fato de 

serem empregados formais o que conduzir ao medo de perder 

o emprego por possíveis prejuízos para a instituição. 
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CONCLUSÃO 

  

Com este estudo pode-se concluir que a maioria dos 

trabalhadores da construção civil das Faculdades Integradas de 

Patos, queixaram-se de dores ou desconfortos com maior 

frequência na região lombar e dorsal e apresentam um grau 

inicial de LER/DORT. Observa-se também que a maioria 

apresentou queixas em mais de um local do corpo. Isso se deve 

ao fato da ausência de alguns equipamentos específicos na 

proteção contra posições danosas para a região lombar ou falta 

de conscientização dos riscos que os mesmos estão expostos. 

O resultado desse trabalho foi repassado para o setor 

responsável da instituição, mostrando alternativas para 

melhoria desses trabalhadores. 

Dentre alternativas enfatizou-se a conscientização sobre 

as doenças ocupacionais, a utilização de mais equipamentos 

de prevenção de danos lombares como as cintas que corrigem 

as posturas inadequadas, porém ao apresentar a alternativa 

para o setor de segurança do trabalho da instituição, a mesma 

relatou que essas cintas não são consideradas efetivas pois 

não obtém registro de equipamento de proteção individual, por 

esse motivo não oferece para seus trabalhadores. Como 

alternativa também pode-se citar parceiras com outros 

profissionais de saúde da própria instituição como por exemplo 

o curso de fisioterapia onde a partir de exercícios de melhoria 

da postura e alongamento desses profissionais antes do início 

das atividades poderia minimizar danos futuros e aliviar as 

queixas dos mesmos. 
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RESUMO: A saúde do trabalhador em enfermagem psiquiátrica 

pode ser ponderada através de fatores como a organização de 

trabalho, as condições de trabalho e as relações 

socioprofissionais. Tais elementos podem desencadear 

sobrecarga psíquica ou física no profissional, bem como 

diminuir o nível de satisfação quanto ao ofício exercido. 

Entretanto, existem conjunturas que podem contribuir para 

promoção da saúde e bem-estar do trabalhador psiquiátrico. O 

objetivo deste estudo é identificar os fatores que influenciam a 

saúde do trabalhador em enfermagem psiquiátrica, analisando 

seus impactos na assistência de enfermagem. Foi realizado 

uma revisão sistemática, utilizando as seguintes bases de 

dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
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Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e  

Bases de dados em Enfermagem (BDENF). Foram incluídos no 

presente trabalho 08 artigos, após aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão. Através do estudo, revelaram-se como 

fatores que interferem negativamente na saúde do enfermeiro 

psiquiatra: a organização do trabalho, as condições de trabalho, 

a rotatividade e insegurança dos profissionais. Foram 

elencados como fatores que contribuem para a saúde do 

trabalhador: interdisciplinaridade, relacionamentos 

interpessoais, educação permanente e apoio psicológico. 

Conclui-se que os fatores influentes podem contribuir ou não 

com a saúde do trabalhador, e, consequentemente, com a 

assistência de enfermagem, revelando alguns desafios para a 

reforma psiquiátrica, para os profissionais e para a sociedade, 

de forma integrada.    

Palavras-chaves: Saúde do trabalhador, enfermagem 

psiquiátrica, assistência de enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A avaliação dos serviços de saúde mental tornou-se 

constante nos últimos anos. Essas investigações, em parte, 

foram impulsionadas pelas mudanças ocorridas no modelo de 

cuidado, antes de base hospitalocêntrica, atualmente baseado 

em rede de atenção territorializada. Nesse novo modelo de 

atenção, a qualificação, a saúde, a satisfação e o empenho do 

trabalhador estão diretamente relacionados com a qualidade 

dos serviços ofertados (SOUSA et al., 2018). 

A reforma psiquiátrica tem possibilitado construir novos 

discursos no campo da saúde mental, ressignificando velhas 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
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posturas de saber, arraigadas em modelos psiquiátricos 

tradicionais. Hoje, discute-se a permanência dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) como serviços substitutivos ao 

manicômio, além do fortalecimento das ações em rede, com 

conexão de saberes que possam ampliar o conhecimento sobre 

a loucura e sobre a vida do louco em sociedade (PINHO et al., 

2014). 

O momento atual do trabalho de enfermagem em saúde 

mental é caracterizado pela passagem da assistência do 

cenário hospitalar - que buscava através de práticas incipientes 

e medicalização a mudança de comportamentos dos usuários - 

para uma clínica voltada para a demanda dos sujeitos, seus 

aspectos diferenciais e individuais, superando o ponto de vista 

disciplinar. (DIAS; FUREGATO, 2016) 

No entanto, consideramos que a ruptura com serviços 

tradicionais não necessariamente evidencia a existência de 

novas posturas e atitudes frente ao indivíduo em sofrimento 

psíquico. Isso porque, de acordo com Pinho et al. (2014), a 

ideologia que permeia o discurso do trabalhador pode ainda 

estar atrelada a ideias excludentes de cuidado no campo 

psiquiátrico. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 

prática de avaliação dos serviços de saúde mental, 

reconhecendo o trabalho como fonte geradora, ora de prazer 

ora de sofrimentos. Porém, são identificadas na literatura 

nacional e internacional poucas discussões acerca do processo 

de trabalho de enfermagem, em especial, nos serviços de 

saúde mental. (SOUSA et al., 2018)  

A saúde do trabalhador em enfermagem psiquiátrica 

envolve fatores que influenciam, na maioria das vezes, para o 
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aumento da sobrecarga de trabalho e a diminuição da 

satisfação. Estudos sugerem que os níveis de sobrecarga no 

emprego e de satisfação são capazes de predizer a qualidade 

dos serviços prestados aos pacientes em unidades de saúde 

mental. (VIEIRA, 2017) 

Deve-se considerar que a reforma psiquiátrica traz 

consigo uma série de conquistas que devem ser empoderadas 

pelos profissionais e pela gestão, bem como pelos usuários dos 

serviços, visando assim a reforma do pensamento, novos 

saberes e a continuidade da luta pela melhoria da assistência. 

Diante disso, o presente estudo objetiva analisar o contexto de 

trabalho em que o profissional de enfermagem psiquiátrica está 

inserido, avaliando os fatores que possam influenciar na saúde 

do trabalhador, assim como na qualidade da assistência 

prestada em saúde mental. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O referido estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 

do tipo sistemática, a qual visa identificar, selecionar, avaliar e 

sintetizar as evidências relevantes disponíveis. Primeiramente, 

em uma revisão sistemática, dá-se início à elaboração da 

questão de pesquisa e seu objetivo, através dos quais, será 

possível realizar uma ampla busca na literatura disponível com 

estudos relacionados à questão. Uma vez selecionados, 

aplicam-se critérios para avaliação da qualidade metodológica 

do estudo, baseando-se nos critérios de inclusão e exclusão 

das pesquisas. (SAMPAIO; MANCINI, 2007) 

Para a realização deste estudo, foram elencadas como 

questões de pesquisa: “Quais os fatores influenciam a saúde do 
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trabalhador em enfermagem psiquiátrica? E quais os seus 

impactos na assistência de enfermagem?”. Buscou-se 

selecionar artigos que remetesse a temática de saúde do 

trabalhador, associada ao processo de trabalho em 

enfermagem psiquiátrica. 

O levantamento dos dados foi executado no período 

compreendido entre os meses de setembro e novembro do ano 

de 2019, utilizando-se de estudos com relevância nas bases de 

dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e no 

Bases de dados em Enfermagem (BDENF). 

 Como critérios de inclusão foram adotadas: publicações 

nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis 

gratuitamente, em texto completo, nas bases de dados, no 

período de 2014 a 2019, que abordassem a saúde do 

trabalhador, a enfermagem psiquiátrica e suas relações, 

possibilitando o conhecimento dessa temática. Excluíram-se as 

publicações em formato de editorial, carta ao editor, resenhas, 

repetidas e inconclusivas. Os dados foram coletados por meio 

eletrônico. 

Para realização da pesquisa, foram utilizadas 

combinações entre os seguintes Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): saúde Mental, assistência em saúde mental, 

enfermagem psiquiátrica e saúde do trabalhador. Da mesma 

forma, os respectivos foram encontrados pelo Medical Subject 

Headings (MESH): Mental Health Assistance, Interpersonal 

Mental Health, Psychiatric Nursing e Occupational Health .   

Utilizou-se para tanto as seguintes combinações de 

operadores booleanos: “saúde mental” AND “saúde do 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
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trabalhador” AND “ enfermagem psiquiátrica” na base de dados 

SciELO, encontrando 3 artigos no total. Na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), foi utilizado “assistência em saúde mental” AND 

“saúde do trabalhador” AND “enfermagem psiquiátrica”, sendo 

encontrados 5 artigos na base de dados LILACS. Além disso, 

foram encontrados 5 na base de dados MedLine e 4 artigos na 

BDENF, totalizando 14 artigos encontrados. 

Isto posto, obteve-se 17 artigos após a permutação 

realizada entre os descritores nas bases de dados. Os estudos 

foram analisados independentemente por dois autores, 

segundo os critérios de inclusão e exclusão mencionados, e 

obteve-se 10 artigos finais, os quais seguiram para fase de 

análise do título e resumo, resultando em uma amostra final de 

08 artigos selecionadas para a leitura na íntegra e para 

contribuírem com a elaboração desta pesquisa em questão. 

Organizou-se os artigos na Tabela 1, identificando o ano 

de publicação do artigo, o título, a revista, e o tipo de estudo, 

sendo possível sintetizar as evidências relevantes disponíveis 

sobre a temática 

Evidenciou-se, através dos estudos selecionados, os 

fatores que influenciam a saúde do trabalhador em enfermagem 

psiquiátrica, bem como as características do processo de 

trabalho e sua relação com a assistência de enfermagem. 

Através da pesquisa, destacou-se fatores que contribuem ou 

não para a saúde do trabalhador, possibilitando a discussão, a 

apresentação da concordância e discordância entre os autores 

e os principais aspectos referentes à temática. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os efeitos do trabalho em enfermagem psiquiátrica são 

potenciais para gerarem fatores de risco a saúde do 

trabalhador. Revela-se que os profissionais de enfermagem 

estão expostos a maioria das vezes a uma condição de trabalho 

precária, a organização de trabalho hierarquizada e falta de 

integração entre os profissionais, além de outros fatores que 

contribuem para o aumento da sobrecarga no trabalho e 

diminuição dos níveis de satisfação, afetando a qualidade da 

assistência.  

Ainda existem poucas pesquisas nacionais e 

internacionais que visem identificar a sobrecarga no trabalho e 

os níveis de satisfação, bem como, identificar os fatores do 

processo de trabalho que contribuem ou não para esses níveis, 

e consequentemente para a saúde do trabalhador em 

enfermagem psiquiátrica.  

De acordo com a pesquisa realizada na Bélgica foi 

possível verificar que a sobrecarga no trabalho se relaciona 

diretamente ao desenvolvimento de exaustão emocional e 

burnout, influenciando indiretamente a qualidade do cuidado. 

No Brasil, estudos que utilizaram escalas validadas 

encontraram maiores níveis de sobrecarga no trabalho 

relacionados aos aspectos emocionais e menores níveis de 

satisfação relacionados às condições de trabalho. (VIEIRA, 

2017) 

Através dos estudos apresentados na Tabela 1, foi 

possível identificar os fatores que influenciam diretamente a 

saúde do trabalhador em enfermagem psiquiátrica, 

classificando-os como fatores que contribuem ou não com a 
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saúde do trabalhador, e, portanto, com a assistência de 

enfermagem.  

 

Tabela 1 – Trabalhos selecionados para revisão sistemática 

de literatura. 

 

Nº 

 

Ano 

 

Revista 

 

Título 

 

 

Tipo de 

estudo 

1 2014 Texto&Context

o Enf 

Ideologia e Saúde 

Mental: Análise do 

discurso do trabalhador 

no campo psicossocial 

Pesquisa de 

natureza 

qualitativa, 

com 

orientação 

dialética. 

2 2017 Revista 

Portuguesa de 

Enfermagem 

de Saúde 

Mental 

Satisfação e Sobrecarga 

de trabalho entre 

técnicos de enfermagem 

de hospitais 

psiquiátricos. 

Estudo 

transversal 

3 2014 Revista de 

Pesquisa 

Cuidado e 

Fundamental 

Online  

A complexidade do 

trabalho de enfermagem 

no hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico. 

Pesquisa 

qualitativa 

descritiva 

4 2016 Rev enferm 

UERJ 

Impacto do trabalho e 

satisfação da equipe 

multprofssional de um 

Estudo 

exploratório 

descritivo, 
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hospital 

psiquiátrico 

quantitativo, 

do tipo 

transversal.  

5 2014 Rev enferm 

UFPE on line.  

Desafios e 

necessidades atuais da 

enfermagem psiquiátrica 

 

Estudo 

descritivo, 

exploratório, 

social, com 

abordagem 

qualitativa. 

6 2018 Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem 

Riscos de adoecimento 

no trabalho da equipe de 

enfermagem em um 

hospital psiquiátrico 

 

Estudo 

transversal 

e 

quantitativo

, 

desenvolvido 

em um 

hospital 

psiquiátrico

, com 74 

trabalhadore

s de 

enfermagem. 
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7 2018 Saúde Coletiva A opacidade do trabalho 

de enfermagem e as 

configurações de risco 

 

Estudo 

qualitativo 

descritivo 

8 2018 BMC 

Psychiatry 

 

Barreiras à 

sustentabilidade de uma 

intervenção projetada 

para melhorar o 

envolvimento do 

paciente nas unidades 

de reabilitação em saúde 

mental do NHS: um 

estudo qualitativo 

aninhado em um ensaio 

clínico randomizado 

Estudo 

randomizado  

Fonte: Fonte própria. 

Fatores que não contribuem para a saúde do trabalhador 

em enfermagem psiquiátrica  

 

Organização do trabalho 

A organização do trabalho compreende questões 

referentes à sua divisão, hierarquia, produtividade, regras 

formais, jornada de trabalho, tempo para pausas e descanso, 

ritmos de trabalho, natureza da atividade e controle sobre o 

trabalho. Diante dos estudos, foram identificados alguns fatores 

da organização do trabalho em enfermagem psiquiátrica que 

contribuem para o aumento da sobrecarga e da insatisfação do 

profissional, os quais foram: funcionamento da equipe, normas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556020/
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e regras institucionais e falta de apoio da coordenação e da 

equipe multiprofissional. 

Segundo os profissionais de enfermagem que 

participaram do estudo de Viera (2017), o maior nível de 

sobrecarga sentido foi referente ao funcionamento da equipe. 

Este estudo reforça que a presença de estruturas 

hierarquizadas contribui para o enfraquecimento do 

desenvolvimento de equipes interdisciplinares, impedem a 

participação dos profissionais e a troca de conhecimentos, 

afetando assim, aspectos importantes no processo de decisão 

terapêutica e na manutenção da continuidade do cuidado.  

Revela-se no estudo de Valente e Santos (2014), que o 

profissional de enfermagem sinaliza a necessidade que sente 

de ter um espaço de atuação efetiva, pois, na prática apenas os 

demais profissionais atuam nas decisões inerentes ao 

tratamento do paciente, embora sejam os profissionais de 

enfermagem que ficam responsáveis por eles no decorrer de 

todo o período de internação. 

Segundo Sousa et al. (2018), culturas organizacionais 

que valorizam o controle e a especialização da atividade, 

possuindo estruturas organizacionais verticalizadas e rígidas 

com centralização no processo decisório, têm ambientes que 

não propiciam o desenvolvimento de habilidades individuais dos 

trabalhadores. Estes ficam, assim, expostos às tensões, 

sentimentos de insatisfação, desmotivação, sofrimento 

psíquico, exaustão emocional, despersonalização e falta de 

realização pessoal, o que determina por fim o adoecimento 

mental. 

O estudo de Dias e Furegato (2016) revela que os 

maiores níveis de insatisfação na equipe (aproximadamente 
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64%) são referentes às normas e regras institucionais, e a 

desvalorização dos profissionais pela administração do 

hospital. Em concordância, temos que no estudo de Fabri e 

Loyola (2014), a maioria dos profissionais de enfermagem 

alegam desconforto em relação à falta de apoio da coordenação 

e da equipe multiprofissional. 

Se faz necessário que os gestores de saúde contribuam 

para minimizar a sobrecarga dos profissionais, proporcionando, 

como consequência, um melhor atendimento e maior 

segurança para o paciente. As organizações devem estimular, 

incentivar e motivar seus profissionais, além de criar ambientes 

satisfatórios e saudáveis para os trabalhadores. 

 

Condições do trabalho 

As condições de trabalho em enfermagem psiquiátrica 

foram apresentadas na maioria dos estudos como fator de 

insatisfação para os profissionais, aumentando seus níveis de 

sobrecarga no trabalho e intensificando os processos de 

adoecimento.  

 Observa-se que os baixos níveis de satisfação estão 

relacionados, principalmente, aos aspectos de estrutura física, 

conforto, segurança e salário. Soma-se a isso a deficiência de 

recursos humanos e materiais presentes em instituições 

públicas, o que interfere na qualidade dos serviços e na 

satisfação dos profissionais que trabalham prestando 

assistência à população. (VIEIRA, 2017) 

No estudo de Fabri e Loyota (2014), destaca-se que 

08/26 técnicos de enfermagem e 03/04 enfermeiros revela a 

falta de condições de trabalho, seja pelo déficit de recursos 

materiais e humanos, ou pela estrutura física da instituição 
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Segundo Dias e Furegato (2016), o nível de satisfação 

em relação ao fator condições de trabalho é menor na equipe 

de enfermagem, se comparada aos demais profissionais da 

equipe multidisciplinar. O aspecto que mais contribui com a 

insatisfação apresentada, refere-se a questão salarial, 

ocasionando assim, a procura por mais formas de sustento, 

com duplas ou até  triplas jornadas de trabalho. 

 

Rotatividade dos profissionais de enfermagem 

A rotatividade dos profissionais em saúde mental vem 

sendo um problema comum em diferentes países. No Brasil, ela 

está relacionada a altas taxas de licença médica, assim como 

vínculos trabalhistas precários, amparados por subsídios legais 

questionáveis. 

 Além disso, essa alta rotatividade também acontece 

pelos níveis importantes de desemprego, subemprego, as 

jornadas de trabalho duplicadas e a escassa proteção social 

dos trabalhadores. Esses fatores acabam desencorajando as 

perspectivas de melhora, independente das condições de 

satisfação ou do estresse relacionado ao trabalho. (VIEIRA, 

2017) 

Pinho et al. (2014), traz os discursos de trabalhadores de 

um Centro de Atenção Psicossocial, revelando que a 

rotatividade dos profissionais atinge intensamente os processos 

de trabalho do técnico de referência, o qual é especialmente 

importante na medida em que provê esforços e contornos mais 

precisos no encontro do trabalhador com o usuário em saúde 

mental. Trata-se de um profissional que tem o dever de conduzir 

um caso, seja ele individual ou familiar, articulando os serviços 
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substitutivos em saúde mental, e resgatando o potencial 

dialógico.  

Revela-se que a rotatividade dos profissionais pode 

colocar em risco a sustentabilidade da organização das práticas 

como um todo, que se baseiam, preferencialmente, na 

formação de vínculos duradouros entre usuários e 

trabalhadores, fragmentando o trabalho e consequentemente a 

assistência em saúde mental.  

 

 Insegurança dos profissionais de enfermagem 

Através dos estudos, observou-se que a insegurança dos 

profissionais de enfermagem decorre em duas vertentes 

distintas: insegurança com a prática em saúde mental e 

insegurança devido ao ambiente de trabalho.  

A insegurança com a prática em saúde mental já vem 

sendo discutida em diferentes estudos. Apesar de haver um 

sentimento no trabalhador de “mudar” a sua prática, com o uso 

de novas tecnologias, o processo de trabalho em saúde mental 

ainda vem sendo consumido pelas imprecisões do cotidiano. 

Para esses trabalhadores, muitas vezes fica mais cômodo 

concentrar-se naquilo que ele domina, ou seja, naquilo que 

aprenderam a fazer, do que transitar pela irregularidade, que 

exige adaptações sequenciais.  (PINHO et al., 2014) 

Segundo Vieira (2017), no que se refere à sobrecarga 

sentida em relação ao funcionamento da equipe, constatou-se 

que os maiores níveis de sobrecarga estiveram relacionados à 

percepção de insegurança dentro do ambiente de trabalho e ao 

cansaço físico e mental sentido após os plantões.  

Percebe-se que a segunda vertente, insegurança no 

ambiente de trabalho, foi associada ao desenvolvimento de 
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maiores níveis de estresse, demonstrando assim, que as 

condições do ambiente de trabalho e o cuidado ao portador de 

transtorno mental acarretam maior sobrecarga psíquica do que 

física. 

Segundo Sousa et al. (2018), o cuidado aos pacientes 

com transtornos mentais expõe os profissionais às agressões, 

que favorecem o desenvolvimento, por parte dos profissionais, 

de ansiedade, medo, culpa, distúrbios do sono, burnout, baixa 

saúde auto percebida ou insatisfação com o trabalho e o 

desenvolvimento de estresse, com consequente redução da 

satisfação com a vida.  

 

Fatores que contribuem com a saúde do trabalhador em 

enfermagem psiquiátrica  

 

Interdisciplinaridade 

No trabalho em saúde, a interdisciplinaridade desponta 

como uma forma de organizar a equipe e compreender 

situações ou problemas de saúde através da integração e da 

articulação de outros saberes e práticas. Oposta à tradição 

cartesiana, que fragmenta o conhecimento, a abordagem 

interdisciplinar horizontaliza as trocas e as relações, sem 

desconsiderar as atribuições ou competências de cada 

profissional. Não se trata de uma sobreposição de saberes, mas 

um reconhecimento dos limites de cada campo do 

conhecimento, em prol de um fazer coletivo. (PINHO et al., 

2014) 

O estudo de Valente e Santos (2014), revela que a principal 

estratégias de proteção e prevenção à saúde do trabalhador foi 

a interdisciplinaridade nas ações. Os autores acreditam que 
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deve ocorrer uma reforma no pensamento dos profissionais de 

enfermagem a fim de possibilitar a transdisciplinaridade na 

assistência.   

A interdisciplinaridade minimizar as inseguranças dos 

profissionais de enfermagem, na prática em saúde mental, 

permitindo que os mesmos produzam novos saberes, novas 

práticas e novas ideologias de cuidado, possibilitando conhecer 

e aprender a lidar melhor com as demandas do serviço. 

A necessidade de um trabalho articulado entre as equipes 

deve visar a realização de um trabalho pautado na 

interdisciplinaridade, com a concretização de um atendimento 

de qualidade em benefício da clientela em questão e dos 

profissionais de enfermagem, de forma que, também se tornem 

alvo deste novo arranjo da organização do trabalho. 

 

 Relacionamentos interpessoais  

A maioria dos estudos revelaram que os relacionamentos 

interpessoais no ambiente de trabalho, proporcionam maiores 

níveis de satisfação e diminuem os níveis de insegurança na 

prática em saúde mental.  

O estudo de Dias e Furegato (2016) observou que 

aproximadamente 80% dos sujeitos entrevistados gostam de 

estar com os pacientes, cuidar e ver sua melhora, seguida pelo 

bom relacionamento com os colegas de trabalho.  

Observa-se, através dos estudos, significativa satisfação 

dos profissionais em relação ao fator relacionamentos no 

trabalho, supondo-se que a ajuda dos colegas de trabalho 

contribui para amenizar a sobrecarga ocupacional, contribuindo 

para saúde física e mental do profissional, e para a qualidade 

na assistência.  
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O estudo de Fabri e Loyola (2014), identifica o sofrimento 

psíquico nos profissionais de enfermagem, pela potencialização 

da exposição à carga psíquica e não pelo convívio com o 

paciente psiquiátrico, mas sim pelas condições de trabalho a 

que estão inseridos esses trabalhadores de enfermagem. 

Concluindo assim que, as relações com os usuários dos 

serviços e as relações com os colegas de trabalho, colaboram 

com a saúde do trabalhador.  

 

Educação Permanente em Saúde 

A educação permanente consiste em ações educativas 

embasadas na problematização do processo de trabalho em 

saúde, e tem como objetivo a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho. Essa visão, 

reforça os pressupostos da reforma psiquiátrica e fortalecem as 

práticas integrais na assistência em saúde mental, bem como a 

interdisciplinaridade. (FALKENBERG et al., 2014) 

Segundo o estudo de Fabri e Loyola (2014), em relação 

aos aspectos necessários para um cuidado melhor, 02/04 

enfermeiros e 09/26 técnicos apontam a importância de investir 

na educação permanente através de treinamentos e cursos de 

atualização. 

O estudo de Dias e Furegato (2016), revela que há 

poucas expectativas de promoção de educação na saúde em 

enfermagem psiquiátrica. A capacitação e o aperfeiçoamento 

em saúde mental não são considerados, desmotivando, dessa 

forma, a busca por melhor formação e estudos na área de 

saúde mental. A maioria dos profissionais (95%) acredita que o 

serviço pode ser melhorado com a realização de mais 

treinamentos e educação continuada.   
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Apoio psicológico para equipe 

As questões inerentes à psiquiatria são fontes geradoras 

de frustração e sofrimento no trabalhador, como a insatisfação 

e o desânimo pelo trabalho realizado, bem como as poucas 

mudanças efetivadas e visualizadas pelos profissionais. Essa 

frustração fica evidente quando se visualiza o paciente como 

“depósito de patologias” a ser vigiado, e ainda o fenômeno de 

revolving door (porta-giratória), que se caracteriza pelas 

reinternações frequentes, apontadas como falha na 

continuidade do tratamento pelo usuário e de gestão da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS). (SOUSA et al., 2018) 

No estudo de Dias e Furegato (2016), foi revelado que a 

necessidade de procurar ajuda de algum profissional de saúde 

mental, devido a problemas emocionais decorrentes do 

trabalho, foi a variável com escore de menor impacto de 

sobrecarga, entre as três menores variáveis, seguida pelo 

sentimento depressivo por trabalhar com portadores de 

transtornos mentais. O fato de ter contato com pessoas 

portadoras de transtorno mental, e isso afetar a vida social dos 

trabalhadores, foi a terceira menor variável de sobrecarga.  

Já no estudo de Fabri e Loyola (2014), em relação aos 

aspectos necessários para um cuidado melhor, 02/04 

enfermeiros descrevem a importância do cuidado a saúde 

psíquica dos trabalhadores.  

Diante disso, observa-se que alguns estudos revela a 

necessidade dos enfermeiros de receber o apoio psicológico, 

diante de um processo de trabalho com alta sobrecarga 

psíquica. Em contraponto, outros estudos referem que as 

melhorias nas condições de trabalho, são suficientes para 
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diminuir a sobrecarga e aumentar os níveis de satisfação, não 

necessariamente tendo que buscar apoio psicológico. 

 

CONCLUSÕES 

 

Através do estudo foi possível identificar os principais 

fatores que influenciam a saúde do trabalhador em enfermagem 

psiquiátrica, analisando-os e classificando-os de acordo com 

sua contribuição para a sobrecarga de trabalho, satisfação do 

profissional e para a assistência de enfermagem. De forma 

geral, revelou-se as variáveis que permeiam a relação da 

enfermagem psiquiátrica, com a saúde do trabalhador e a 

assistência em saúde mental.  

Conclui-se que os fatores que não contribuem para a 

saúde do trabalhador em enfermagem psiquiátrica, foram: 

organização do trabalho, condições do trabalho, rotatividade 

dos profissionais e insegurança dos profissionais. Os fatores 

que contribuem para a saúde do trabalhador foram: 

interdisciplinaridade, relacionamentos interpessoais, educação 

permanente e apoio psicológico.  

Em vista desses resultados, percebe-se a necessidade 

da revisão dos projetos institucionais, na busca de melhores 

benefícios, incentivos e valorização profissional. Programas de 

promoção e prevenção da saúde do trabalhador precisam ser 

implementadas. O investimento em capacitação na área de 

saúde mental da equipe e a contratação de mais funcionários 

também podem ser considerados. (DIAS, FUREGATO, 2016)  

No entanto, outras pesquisas avaliativas precisam ser 

realizadas, uma vez que, estudos que investiguem a qualidade 
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dos serviços de psiquiatria, sob essa perspectiva, ainda são 

escassos. 

Entender essas perspectivas revela os desafios que a 

reforma psiquiátrica necessita superar, bem como, o papel de 

cada um de nós na luta em prol de melhores condições de 

trabalho em saúde mental, contribuindo com a saúde do 

trabalhador, e, consequentemente, com a assistência de 

enfermagem, proporcionando assim, uma abordagem 

humanizada e biopsicossocial de forma universal. 
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RESUMO: O professor é o profissional da voz que mais 
desenvolve distúrbios vocais devido à multifatoriedade 
característica do seu contexto de trabalho. Nesse sentido, 
estudos são realizados com o intuito de oferecer intervenções 
voltadas à saúde vocal do professor, tanto de caráter presencial 
como a distância (EaD). O objetivo desse estudo foi comparar 
as condições vocais de professores antes e após um Programa 
de Assessoria Vocal – Semipresencial, bem como verificar a 
opinião sobre o desenvolvimento do Programa proposto. Trata-
se de um estudo do tipo intervencional, descritivo e de caráter 
quantitativo, no qual participaram 23 professores, sendo 16 
(69,57%) do sexo feminino e 7 (30,43%) do masculino, de 
escolas públicas na cidade de João Pessoa. O estudo utilizou 
os instrumentos CPV-P e ITDV para avaliação vocal, como 
também desenvolveu quatro oficinas teórico-práticas de saúde 
vocal, sendo duas na modalidade presencial e duas a distância. 
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As oficinas a distância (on-line) foram realizadas em uma sala 
virtual disponilizada pela SEDEC/JP. Ao final do Programa foi 
aplicado o questionário de Avaliação aos professores para obter 
a opinião dos mesmos. Foi realizada análise descritiva dos 
dados obtidos. Observou-se redução do número de sintomas 
vocais autorreferidos, principalmente, nos sintomas voz grossa, 
tosse seca, tosse com secreção e secreção na garganta. O 
Programa na modalidade semipresencial proporcionou redução 
de sintomas vocais, e teve boa aceitabiliadade pelos 
professores. 
Palavras-chave: Voz. Docentes. Promoção da saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O professor é o profissional da voz que apresenta uma 

maior vunerabilidade para o desenvolvimento de distúrbios 

vocais em decorrência da multifatoriedade presente em seu 

contexto de trabalho, como os fatores organizacionais e 

ambientais (FERREIRA et al., 2019).  

A voz é o recurso mais importante do professor, sendo o 

ensino a atividade profissional de maior risco vocal, logo, a 

presença de distúrbio de voz no professor pode prejudicar no 

processo de ensino aprendizagem, bem como colocar em risco 

a carreira profissional (PANIAGUA et al., 2018). 

Várias condições de trabalho contribuem para o 

processo de saúde-doença desses profissionais, por exemplo, 

longa jornada de trabalho, fatores ergonômicos não adequados, 

ruído em excesso, demanda vocal prolongada, dentre outros 

(SOUZA; MASSON; ARAUJO, 2017). 

Com o objetivo de ajudar os profissionais da saúde, seja 

do setor público ou privado, a identificar casos de distúrbios de 



PROGRAMA DE ASSESSORIA VOCAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA (EAD) PARA PROFESSORES 

 

855 
 

voz, foi publicado recentemente o protocolo Distúrbio de Voz 

Relacionado ao Trabalho (DVRT) para auxiliar na promoção de 

ações de vigilância a fim de minimizar os custos financeiros e 

sociais advindos do afastamento dos trabalhadores (BRASIL; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

O DVRT é multifatorial e multicausal, pode estar 

associado a sintomas de sofrimento psíquico relacionado as 

exigências e demandas da organização do trabalho, como 

também, ter uma gama de fatores de risco, podendo surgir de 

forma isolada ou conjunta, direta ou indiretamente, os quais 

podem desencadear ou agravar o quadro de alteração vocal do 

trabalhador (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Tendo em vista todo o contexto biopsicossocial 

vivenciado por esses profissionais, muitas pesquisas são 

desenvolvidas no âmbito da Fonoaudiologia a fim de promover 

uma melhor qualidade de vida aos professores. Porém, grande 

parte dos estudos desenvolvidos são voltados a avaliação, 

restando poucas pesquisas com enfoque na intervenção 

(FERREIRA et al., 2019).   

Dessa forma, os estudos mostram grande preocupação 

com a saúde vocal e qualidade de vida desses profissionais, 

pois são inúmeros os desafios ocupacionais que são 

enfrentados por eles que podem interferir em seu desempenho 

efetivo (MENDES et al., 2016). 

A gravidade da alteração vocal vivenciada por esses 

profissionais  pode acarretar em prejuízos acadêmicos para os 

alunos, interferindo, de forma efetiva no processo de ensino-

aprendizagem. E, em casos mais extremos, o afastamento do 

seu ofício para um tratamento mais cauteloso (SANTOS et al., 

2016). 
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Por isso é necessário o acompanhamento 

fonoaudiológico na promoção da saúde e no bem-estar vocal, a 

qual gera impactos positivos na voz dos professores como a 

redução de sintomas vocais e a melhora da qualidade de vida 

desses profissionais (SANTOS et al., 2016). 

Sendo assim, ações de promoção a saúde de caráter 

educativo desenvolvidas por fonoaudiólogos tem por objetivo 

proporcionar melhor qualidade de vida para esses 

trabalhadores, principalmente com enfoque na saúde vocal e 

aspectos relacionados a comunicação humana (POMPEU et 

al., 2016). 

Estudos recentes apontam que programas de 

intervenção na modalidade Ensino a Distância (EAD) podem 

alcançar um maior número de professores por causa de sua 

flexibilidade e facilidade de acesso, mesmo sendo uma 

proposta desafiadora em relação ao preconceito ainda existente 

na sociedade em relação aos projetos EAD (TELES; SANTOS-

UEDA, 2015). 

Pompeu et al. (2016), desenvolveu um projeto de 

educação em saúde vocal na modalidade semipresencial (EAD) 

e verificou que, essa ferramenta, traz resultados positivos para 

os professores, incentivando a realização de ações de 

educação em saúde vocal nesta perspectiva. 

Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo comparar 

as condições vocais de professores antes e após um Programa 

de Assessoria Vocal – Semipresencial, bem como verificar a 

opinião sobre o desenvolvimento do Programa proposto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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O presente estudo é do tipo intervencional, descritivo e 

de caráter quantitativo. O mesmo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição de 

origem, sob processo de número 091/13. Todos os sujeitos que 

participaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE antes de serem submetidos aos 

procedimentos relacionados à pesquisa, estando de acordo 

com o recomendado pela resolução 466/12 da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 Participaram da pesquisa 23 professores do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino público de João 

Pessoa-PB. Os professores participantes se enquadraram nos 

seguintes critérios de elegibilidade: participação de todas as 

etapas deste projeto (avaliação, oficinas vocais e reavaliação); 

cumprir tempo igual ou acima de 50% referente à presença nas 

oficinas; e ministrar disciplinas do ensino fundamental (I ou II). 

Foram excluídos professores que estavam readaptados, 

afastados ou em licença prêmio; professores que realizaram 

terapia fonoaudiológica durante o período do projeto; e que 

apresentaram acometimento das vias aéreas superiores no 

momento da pesquisa. 

Por meio de uma consulta prévia a Secretaria de 

Educação e Cultura da cidade de João Pessoa – SEDEC/JP, foi 

analisado a disponibilidade das escolas que poderiam participar 

da pesquisa. As instituições foram  informadas sobre a proposta 

do presente estudo, no que diz respeito ao objetivo, 

procedimentos e suas etapas. Com aprovação das escolas, os 

professores assinaram o TCLE que contém as informações 

necessárias e etapas pertencentes à pesquisa. Foi realizada 

uma parceria com SEDEC/JP a qual disponibilizou, pela 
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plataforma Moodle (versão 2.4.1), uma sala virtual para os 

professores acessarem as oficinas na modalidade a distância 

(on-line). 

 A presente pesquisa foi composta por três etapas: 1. 

Aplicação dos questionários antes das oficinas; 2. Oficinas de 

saúde vocal; 3. Reaplicação dos questionários após as oficinas. 

Cada etapa será apresentada nos seguintes tópicos abaixo: 

 

1. Aplicação dos questionários antes das oficinas 

 

 Nesta pesquisa foram utilizados dois instrumentos de 

avaliação para a coleta de dados: o protocolo de Condição de 

Produção Vocal do Professor (CPV-P) e o Índice de Triagem de 

Distúrbio de Voz (ITDV). 

 O protocolo Condição de Produção Vocal do Professor 

(CPV-P) foi elaborado por Ferreira et al. (2007) e consiste de 

importante instrumento para caracterizar o perfil vocal de 

professores, realiza também um levantamento das condições 

de trabalho nas instituições de ensino. A versão utilizada foi 

a mais atual do protocolo, na qual as respostas são em escala 

likert (nunca, raramente, às vezes e sempre). Vale ressaltar 

que, para esta pesquisa, foram analisados apenas os dados de 

identificação, situação funcional e os sintomas vocais do ITDV. 

O Índice de Triagem de Distúrbio de Voz (ITDV) tem por 

objetivo auxiliar no mapeamento do distúrbio de voz do 

professor, sendo utilizado para triagens de voz e possui alto 

grau de sensibilidade. Tal instrumento foi elaborado por Ghirardi 

et al. (2013), e está inserido dentro do protocolo CPV-P. O ITDV 

é validado e apresenta 12 questões no qual o paciente deve 

assinalar as respostas em escala likert (nunca, raramente, às 
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vezes e sempre) sobre a frequência que os sintomas vocais se 

apresentam. Cada pontuação nas categorias às vezes ou 

sempre representa um ponto. O escore total deste questionário 

é calculado através da somatória simples dos pontos obtidos. 

Valores iguais ou superiores a cinco sugerem a presença de 

distúrbio de voz. 

 

2. Oficinas de saúde vocal 

 

Nesta etapa foram realizadas quatro oficinas vocais que 

foram distribuídas em duas presenciais e duas a distância (on-

line) com conteúdos teórico-práticos. As oficinas foram 

ministradas por alunos de graduação e pós-graduação do curso 

de Fonoaudiologia. As oficinas presenciais foram 

desenvolvidas na própria escola participante da pesquisa, e as 

oficinas a distância, pela sala virtual da SEDEC-PJ. As oficinas 

aconteceram intercaladas a cada 15 dias. Vale ressaltar ainda 

que, para motivar e incentivar a participação dos professores, 

foi entregue garrafas de água e brindes aos professores nas 

oficinas realizadas. Além disso, foi dado aos professores na 

quarta e última oficina, uma cartilha de orientação vocal que 

contém os principais conteúdos teóricos e práticos trabalhados 

durante todo o Pograma de Assessoria Vocal. A Tabela 1 

mostra a descrição de cada oficina ofertada. 
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Figura 1. Descrição das oficinas vocais realizadas no Programa 

de Assessoria Vocal-Semipresencial 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

 

3. Reaplicação dos questionários após as oficinas 

 

 Nesta etapa foi reaplicado o instrumento ITDV após a 

finalização das quatro oficinas de saúde vocal. Além disso, foi 

Oficina Tipo de 

intervenção 

Conteúdos das oficinas vocais 

1º On-line 

 

Indireta: princípios básicos de anatomia e fisiologia do 

sistema fonatório e respiratório; principais causas e sintomas 

dos distúrbios vocais; cuidados vocais (aula-slide) 

Direta: exercícios de respiração (vídeos) 

2º Presencial Indireta: função do aquecimento e desaquecimento vocal; 

importância da projeção vocal, articulação, ressonância e 

postura em sala de aula 

Direta: exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal; e 

alongamento cervical e corporal 

3º On-line 

 

Indireta: abordar diferença entre voz normal, alterada e 

adaptada; ruído e estratégias em sala de aula; e doenças 

laríngeas que mais acomete o professor (aula-slide e áudios) 

Direta: exercícios orofaciais (vídeos) 

4º Presencial Indireta: trabalhar a psicodinâmica vocal, expressividade 

verbal e não verbal; ambiente e organização do trabalho 

Direta: retomar exercícios de aquecimento e desaquecimento 

vocal; alongamento e cervical/corporal; exercícios orofaciais e 

de respiração; Entrega da Cartilha de Orientação Vocal 
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aplicado o questionário Avaliação do Programa de Assessoria 

Vocal (APAV), o qual foi elaborado pelas próprias das autoras 

da pesquisa. Esse questionário é composto por 13 questões, 

porém apenas 4 quesitos foram analisados no presente estudo, 

sendo estes: “na sua opinião, qual(is) oficina(s) mais te 

interessou?”; “a distribuição das oficinas (2 on-line e 2 

presenciais) foram satisfatórias?”; “o aprendizado adquirido 

pelo Programa de Assessoria Vocal Semipresencial foi 

importante para a sua vida profissional?”; e “após a inserção no 

nosso Projeto de Pesquisa, você percebeu que houve alguma 

contribuição positiva na sua vida pessoal e/ou profissional?”. 

Tal questionário, tem como objetivo identificar a opnião dos 

professores a cerca do Programa de Assessoria Vocal na 

modalidade Educação a Distância (EAD). 

Todos os dados obtidos foram tabulados no programa 

Microsoft Office Excel 2016, e realizada a análise descritiva pelo 

software R (versão 3.4.1.). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos relacionados a voz do professor vêm sendo 

desenvolvidos a tempos, porém, de forma intervencional 

poucos se mostram disponíveis na literatura. Dessa forma, a 

presente pesquisa tem por objetivo comparar as condições 

vocais de professores, bem como verificar a opinião sobre o 

desenvolvimento do Programa proposto, que se mostrou eficaz 

por permitir o aumento nos conhecimentos e hábitos 

relacionados ao desempenho vocal dos professores 

participantes do estudo.  
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A amostra foi caracterizada por quatro variáveis: sexo, 

carga horária de trabalho, idade e tempo de profissão. 

 De acordo com a Tabela 2, o sexo feminino foi o que mais 

prevaleceu 16 (69,57%), assim como a carga horária de 

trabalho de 11 a 20 horas por semana 12 (52,18%). Esse 

predominio do sexo feminino também foi observado nos 

estudos de Souza, Masson, Araújo (2017) e Dornelas et al. 

(2017). Essa questão pode estar relacionada aos aspectos 

sociais antigos, no qual a mulher tinha o padrão de ministrar 

aulas às crianças e adolescentes, devido à imagem de mãe e 

ao cuidado que transmite aos estudantes. É válido destacar 

ainda que, em decorrência da anatomofisiologia da prega vocal 

feminina, estas podem ser mais propensas a desencadear um 

problema vocal, por apresentar uma fenda triangular posterior 

na maioria das mulheres. 

Sobre a carga horária de trabalho desse estudo, a 

prevalência foi de 11 a 20 horas por semana, porém, no estudo 

de Souza, Masson, Araújo (2017), a maioria dos professores 

participantes da pesquisa relataram que trabalhavam mais de 

20 horas por semana. É visto que por conta da elevada carga 

horaria desses profissionais, pode resultar numa sobrecarga 

excessiva nas pregas vocais e, assim, surgimento de alterações 

vocais mais recorrentes.  

A elevada carga horária de trabalho pode gerar estresse 

e cansaço nos professores. Para diminuir ou inibir o 

aparecimento, alguns fatores podem ser evitados em relação às 

condições do ambiente e de trabalho, por exemplo, o ruído 

extremo no pátio da escola, a limpeza das salas, os móveis 

inapropriados presentes nas salas de aula, entre outros fatores 

(VALENTE; BOTELHO; SILVA, 2015). 
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Foi observado em um estudo que o estresse pode 

desencadear um distúrbio vocal nestes profissionais, ações de 

saúde interdisciplinares por parte da gestão da escola, poderia 

contribuir positivamente na vida dos professores (VALENTE; 

BOTELHO; SILVA, 2015). 

 

Figura 2. Caracterização da amostra quanto às variáveis sexo e 
carga horária de trabalho dos professores submetidos ao 
Programa Assessoria Vocal Semipresencial. João Pessoa, 
2019. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

A idade dos professores variou entre 29 à 54 anos, com 

média de 38,78 (±6,82), e o tempo de profissão de 3 a 27 anos, 

com média de 11,52 (±6,45), como mostra a Tabela 3. 

Em relação à queixa vocal, 12 professores (52,18%) 

apresentaram. A média de idade encontrada dos professores 

participantes dessa pesquisa foi similar ao apresentado no 

estudo de Santana, Araujo, Masson (2018), no qual a idade 

 
Variável 

 
PAV- 

Semipresencial 

 n % 

Sexo   

Mulheres 16 69,57 

Homens 7 30,43 

Carga horária de trabalho   

De 11 a 20 horas por semana 
12 52,18 

De 21 a 30 horas por semana 3 13,04 

De 31 a 40 horas por semana 6 26,08 

Mais de 40 horas por semana 2 8,70 
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média foi de 44,9 anos. Além disso, o tempo de profissão dos 

profissionais participantes dessa pesquisa foi menor (11,52 

anos) quando comparado ao estudo citado anteriormente, que 

apresentou a média de tempo de trabalho de 18 anos. Com o 

passar dos anos, a eficiência vocal desses professores pode 

diminuir, e aqueles professores mais velhos apresentarem uma 

predisposição maior para desenvolver distúrbios de voz. 

 

Tabela 3 - Caracterização da amostra quanto à idade e tempo 
de profissão dos professores submetidos ao Programa de 
Assessoria Vocal - Semipresencial. João Pessoa, 2019. 

Legenda: Min: Mínimo; Q1⁄4: Primeiro quartil; Q3⁄4: Terceiro quartil; Máx: 

Máximo; DP = Desvio Padrão.  Fonte: dados da pesquisa, João Pessoa, 

2019. 

 

Na Tabela 4 observa-se a presença dos sintomas vocais 

autorreferidos pelos professores do Programas Assessoria 

Vocal - Semipresencial, nos momentos antes e após a 

intervenção. Verificou-se que houve redução do número de 

sintomas vocais no pós-intervenção, principalmente para os 

sintomas: voz grossa (9 - 39,13%), tosse seca (7 - 30,43%), 

tosse com secreção (3 - 13,04%) e secreção na garganta (5 - 

21,73%). 

Variável 
Min Q1⁄4 Média Mediana Q3⁄4 Máx DP 

PAV-S        

   Idade 29,00 34,00 38,78 38,00 44,00 54,00 6,82 

 Tempo de 

profissão 

3,00 6,00 11,52 11,00 16,50 27,00 6,45 
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Contudo, houve aumento do número de ocorrência de 

apenas um sintoma vocal no pós-intervenção: falha na voz 

(n=15; 65,21%). 

 

Tabela 4 - Frequência e percentual da presença de sintomas 
vocais autorreferidos pelos professores submetidos ao 
Programa de Assessoria Vocal - Semipresencial, nos 
momentos pré e pós-intervenção. João Pessoa, 2019. 

 

                      Fonte: João Pessoa, 2019. 
 
 

Foi observado que houve uma diminuição considerável 

de sintomas vocais, principalmente voz grossa, tosse seca, 

tosse com secreção e secreção na garganta, quando 

 
Variável 

PAV- 
Semipresencial 

 Pré 

n(%) 

Pós 

n(%) 

Sintomas vocais   

Rouquidão 15 (65,21%) 11 (47,82%) 

Perda da voz 8 (34,78%) 5 (21,73%) 

Falha na voz 13 (56,52%) 15 (65,21%) 

Voz grossa 14 (60,86%) 9 (39,13%) 

Pigarro 9 (39,13%) 8 (34,78%) 

Tosse seca 15 (65,21%) 7 (30,43%) 

Tosse com secreção 9 (39,13%) 3 (13,04%) 

Dor ao falar 8 (34,78%) 7 (30,43%) 

Dor ao engolir 7 (30,43%) 4 (17,39%) 

Secreção na garganta  10 (43,47%) 5 (21,73%) 

Garganta seca 
12 (52,17%) 9 (39,13%) 

Cansaço ao falar 11 (47,82%) 10 (43,47%) 
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comparado aos momentos antes e após as oficinas, 

comprovando que essas foram capazes de contribuir para a 

qualidade de vida dos professores. Os resultados do presente 

trabalho se mostraram semelhantes quando comparado com os 

resultados de Ribas, Penteado, García-Zapata (2014) e 

Limoeiro et al. (2019). 

Porém, observou-se que apenas um sintoma (falha na 

voz) não apresentou melhora. Uma pesquisa relata que esse 

fato pode ter ocorrido devido ao aumento do acesso às 

informações, gerando autopercepção desses trabalhadores 

acerca dos maus hábitos com relação ao seu principal 

instrumento de trabalho, por essa razão se tornaram mais 

suscetíveis a identificar os problemas vocais (LIMOEIRO et al., 

2019). 

 Na Tabela 5 é possível observar as respostas das 

perguntas pertencentes ao questionário de Avaliação do 

Programa de Assessoria Vocal – Semipresencial (APAV). Os 

professores referiram que a Oficina 2 foi a mais interessante 

(n=19; 82,60%), a distribuição das oficinas (duas on-line e duas 

2 presenciais) foram satisfatórias (n=18; 78,26%), e o 

aprendizado adquirido pelo Programa de Assessoria Vocal 

Semipresencial foi importante para a sua vida profissional 

(n=23; 100%). Além disso, também referiram que houve 

contribuições positivas, principalmente no que diz respeito aos 

cuidados com a voz (n=20; 86,95%) e melhora na qualidade da 

voz (n=13; 56,52%). 

 Acredita-se que os professores preferiram a segunda 

oficina vocal por esta abordar, especialmente, os exercícios 

vocais de aquecimento e desaquecimento. Conforme outro 

estudo de intervenção com professores, é comum os mesmos 
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demonstrarem maior interesse nessa temática, visto que 

buscam melhorar a qualidade vocal (TELES; SANTOS-UEDA, 

2015). 

 

Tabela 5 – Frequência e percentual das questões presentes no 

questionário de Avaliação do Programa de Assessoria 

 Vocal - Semipresencial. João Pessoa, 2019 

 

 
Questões de avaliação  

 
Programa - 

Semipresencial 
n(%) 

  Na sua opinião, qual(is) oficina(s) mais te interessou?  

Oficina vocal 1 (on-line) 10 (43,47%) 

Oficina vocal 2 19 (82,60%) 

Oficina vocal 3 (on-line) 14 (60,86%) 

Oficina vocal 4 13 (56,52%) 

A distribuição das oficinas (2 on-line e 2 presenciais) 

foram satisfatórias? 

 

Sim 
18 (78,26%) 

Não 
1 (4,34%) 

Parcialmente 
4 (17,40%) 

O aprendizado adquirido pelo Programa de 

Assessoria Vocal Semipresencial foi importante para 

a sua vida profissional? 

 

Sim 23 (100%) 

Após a inserção no nosso Projeto de Pesquisa, você 

percebeu que houve alguma contribuição positiva na 

sua vida pessoal e/ou profissional? 

 

Condição de trabalho   11 (47,82%) 

Cuidados com a saúde vocal   20 (86,95%) 

Saúde geral 11 (47,82%) 
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Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

O uso da ferramenta EaD para ações de intervenção 

vocal com professores foi utilizado pela primeira vez por Santos 

(2012), o qual resultou na contribuição da qualidade de vida 

destes profissionais, promovendo maior ganho de 

conhecimento na área e propiciando os cuidados adequados 

com a voz, desde então estudos estão sendo desenvolvidos na 

área do uso da ferramenta EaD e programas de intervenção 

vocal para professores. 

Dessa forma, Pompeu et al. (2016), apresentou 

resultados satisfatórios a partir de sua pesquisa com o uso da 

ferramenta EaD para intervenção vocal com os professores, 

pela avaliação desses profissionais acerca dos conteúdos e a 

forma como foi exposta, trazendo ganhos consideráveis na vida 

destes. No mais, na presente pesquisa, esses profissionais 

mostraram satisfação pelo formato das oficinas e relataram que 

houve uma otimização do tempo, maior comodidade por assistir 

as oficinas no conforto de suas casas, redução de custos com 

deslocamento e flexibilidade nos horários. 

Muitos estudos são desenvolvidos com professores, 

entretanto, poucos abordam sobre intervenção, sendo uma 

questão primordial ao se falar de promoção e prevenção da 

saúde vocal. Dessa maneira, almeja-se que mais estudos de 

intervenção sejam realizados para redução do número de 

readaptação e afastamentos desses profissionais do seu 

ambiente de trabalho, contribuindo, assim, com o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos.  

Desempenho comunicativo em sala de aula    8 (34,78%) 

Qualidade da voz 13 (56,52%) 
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CONCLUSÕES  

 

O Programa de Assessoria Vocal na modalidade 

semipresencial proporcionou redução de sintomas vocais 

autorreferidos aos professores participantes da pesquisa. Além 

disso, foi possível identificar uma boa aceitabiliadade e 

aprovação desta modalidade para promoção da saúde vocal em 

professores. 
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RESUMO Este estudo objetivou verificar as relações entre 
burnout e personalidade e comparar estes construtos entre 
docentes de ensino médio da rede pública e privada. Contou-
se comuma amostra de 60 docentes de instituições de ensino 
médio do sertão da Paraíba, sendo destes 30 de instituições 
públicas e 30 de instituições privadas, o total com média de 
idade de 28,5 (DP = 9,06) e, em sua maioria, do sexo feminino 
(81,7%), solteira (70,0%) e católica (56,7%). Realizaram-se, no 
programa SPSS estatisticas descritivas e inferenciais como 
correlação de Spearman e teste de Mann-Whitney. Como 
instrumentos, utilizaram-se o Maslach Burnout Inventory (MBI), 
o Inventário dos Cinco Grandes Fatores (ICGF) e um 
questionário sociodemográfico. Os resultados de maior 
relevância indicaram que quanto mais caracterizados sejam os 
trabalhadores com traços de neuroticismo, isto é, que 
experienciem emoções negativas, preocupações constantes e 
insegurança, por exemplo, mais tentem ao fator de exaustão 
emocional do burnout. Quando comparam-se professores de 
escolas públicas e privadas, observou-se que exaustão 
emocional e realização profissional apresenta-se em maior 
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medida para professores da rede privada, enquanto 
despersonalização para aqueles da rede pública. Estes 
resultados não encerram o assunto do burnout entre 
professores, mas contribuem para à reflexão da necessidade 
de intervenções no sentido de prevenir tal fenômeno no 
contexto docente, bem como dão indícios de suas relações com 
os traços de personalidade. 
 
Palavras-chave: Burnout. Traços de personalidade. 
Professores. 
 

INTRODUÇÃO 

 

  O trabalho sempre ocupou um lugar importante na vida 

e na evolução da humanidade, principalmente no que concerne 

às divisões de classe, assim como na organização social e 

estrutural das sociedades nas diferentes eras históricas. Desse 

modo, é importante destacar o trabalho como categoria 

sociológica, como caráter fundador do ser social, assim como 

atividade permanente produtiva e imanente da própria 

existência humana, além de elemento impulsor para a dinâmica 

da vida em sociedade. É impossível, portanto, desvencilhá-lo 

de suas implicações no processo saúde-enfermidade-cuidado 

das populações em seus diferentes espaços de vida e produção 

surgindo uma categoria de análise, que é a saúde ocupacional 

e suas vertentes (FREIRE et al., 2015) 

Ainda segundo Freire et al. (2015) a saúde ocupacional 

tem como foco a promoção da saúde e a preservação da 

integridade do trabalhador durante o exercício de suas 

atividades laborais, por meio da detecção de riscos e dos 
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determinantes que interferem na sua qualidade de vida e em 

sua saúde. 

           Atualmente, a realidade dos professores no Brasil é de 

difícil enfrentamento. Estes se sentem desvalorizados, não 

dispõem de recursos materiais adequados para trabalhar, se 

deparam com salas de aula lotadas, convivem com a violência 

e insegurança no ambiente de trabalho, suportam sobrecarga 

laboral, muitas vezes ocasionada por lecionarem em vários 

horários para complemento da renda salarial (SOUZA et al., 

2016). Todo esse cenário de precarização na educação e os 

diversos estressores que incidem sobre o trabalho do professor 

conferiram a profissão docente o status de profissão de alto 

risco, segundo a Organização Internacional de Trabalho (OIT, 

1984), sendo uma das categorias mais vulneráveis às doenças 

ocupacionais, a exemplo da Síndrome de burnout.  

  Segundo Galdino et al. (2016) a síndrome de burnout é 

caracterizada por um esgotamento do indivíduo em resposta a 

uma sobrecarga proveniente do ambiente ocupacional. Ocorre 

o deterioramento da relação fundamental que o ser tem com 

sua ocupação, levando ao declínio no desempenho laboral, no 

comportamento organizacional, nas relações interpessoais e 

um comprometimento da saúde.  

  Para Bambula e Gómez (2015), burnout é definido como 

uma síndrome psicológica de cunho depressivo, envolvendo 

esgotamento físico e mental intenso. O foco do fenômeno está 

no processo de erosão psicológica e os resultados psicológicos 

e sociais de uma exposição crônica ao estresse. O burnout é 

resultado de uma resposta prolongada aos estressores 

interpessoais crônicos no trabalho e tende a ser bastante 

estável com o tempo. É importante destacar que não consiste 
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em uma dificuldade das pessoas, mas sim resultado do 

ambiente social no qual trabalham e que é a estrutura e o 

funcionamento do lugar de trabalho é que delimita a forma na 

qual as pessoas interagem e realizam seus trabalhos. Quando 

se apresentam condições laborais nas quais não se reconhece 

o lado humano do trabalho, gera-se uma brecha muito ampla 

entre a natureza do trabalho e a das pessoas, ocasionando um 

maior risco do burnout. 

  Refere-se as dimensões desse construto exaustão 

emocional, despersonalização e diminuição da realização 

pessoal no trabalho. A primeira dimensão, exaustão emocional, 

reflete o aspecto de estresse individual do burnout e abrange 

sentimentos de fadiga e esgotamento energético emocional. O 

indivíduo se sente superexigido e reduzido nos seus recursos 

emocionais devido ao contato diário com os problemas. A 

segunda dimensão, despersonalização, retrata o aspecto 

interpessoal do burnout e caracteriza-se pelas atitudes 

negativas de dureza e de distanciamento excessivo dos 

profissionais em relação às pessoas do contexto laboral. A 

terceira e última dimensão, reduzida realização pessoal no 

trabalho, é associada ao sentimento de incompetência e à 

percepção de um desempenho insatisfatório no trabalho, 

representando o aspecto de autoavaliação do burnout 

(LORENZ; BENATTI; SABINO, 2010). 

  O burnout compõe uma síndrome que afeta 

principalmente os trabalhadores responsáveis de cuidar do 

outro em um contato direto. Só na década de 70 é que 

começaram as primeiras edificações acerca de modelos 

teóricos e instrumentos capazes de registrar e compreender 
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este sentimento crônico de desânimo, de apatia e de 

despersonalização (CODO; VASQUES-MENEZES, 1999). 

No Brasil, desde 1999, o burnout integra a lista de 

doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, aí 

constando como transtorno mental, sob o código CID-10 Z73.0 

(sensação de estar acabado/esgotamento). Apesar disso, 

permanece pouco reconhecido nos âmbitos previdenciário e 

médico em geral (ZORZANELLI; VIEIRA; RUSSO, 2016). 

Professores são cobrados diariamente em relação à 

qualidade do serviço que executam, sem que sejam, no 

entanto, oferecidas condições adequadas de trabalho. Os 

baixos salários, o sucateamento das escolas, a falta de 

reconhecimento profissional, a desmotivação e indisciplina por 

parte dos alunos e o acúmulo de atividades que acabam 

invadindo à esfera domiciliar são alguns dos aspectos que 

podem ser apontados como preocupantes na rotina dos 

docentes brasileiros (CARLOTTO, 2002). Professores não 

trabalham no vácuo, mas sim em instituições que muitas vezes 

não têm o formato, os estímulos e os recursos necessários para 

que a atividade educacional possa se exercer plenamente 

(SCHWARTZMAN; BROCK, 2005). 

  Existe uma variedade de fatores que levam a 

desenvolver a síndrome de burnout com números crescentes 

principalmente nessa categoria profissional. Em um estudo 

realizado com professores do Rio Grande do Sul, os resultados 

apontados foram sobre a existência da síndrome em todos os 

níveis de ensino e as diferenças em indicadores, 

demonstrando, assim, que essa psicopatologia abrange grande 

parte dos profissionais dessa área e que acometerá, estes 

docentes, em algum momento de sua atuação. Ocorrendo um 
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maior destaque para os que se consagram ao trabalho de 

ensinar com grande dedicação, logo, os que obtêm maiores 

escores de estresse laboral e burnout (DALAGASPERINA; 

MONTEIRO, 2014).  

 Como pressupostos que identifique o acometimento do 

burnout, Carlotto (2002) traz a ideia de que as causas para essa 

síndrome se dão através de uma combinação de fatores 

individuais, organizacionais e sociais agregados a uma 

perspectiva de baixa valorização profissional, tendo como 

resultado final o burnout. O autor menciona ainda algumas 

características que contribuem para o desenvolvimento do 

burnout, como a relação que o professor possui com seus 

alunos, o excesso de funções acumuladas por este profissional, 

tal como, o isolamento social e a falta de senso de comunidade 

no ambiente de trabalho.    

 Outro fator que exerce influência no adoecimento e 

aumentam a probabilidade de desenvolver a síndrome de 

burnout são os traços de personalidade (TERCEDEIRO, 2011). 

Referindo-se a este construto, uma das grandes teorias 

utilizada para sua mensuração são os fatores da personalidade 

mencionadas através do Big Five, conhecidos no Brasil como: 

neuroticismo (instabilidade emocional), amabilidade 

(agradabilidade, sociabilidade ou cordialidade), extroversão 

(sociabilidade, comunicatividade), conscienciosidade 

(escrupulosidade, meticulosidade), e abertura à mudança 

(flexibilidade frente à novas experiências) (MONTEIRO et al., 

2015).  

  Segundo David e Quintão (2012), em um estudo 

realizado entre burnout e traços de personalidade, observou-se 

que o burnout correlaciona positivamente com o traço 
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neuroticismo, porém negativamente com os traços de 

conscienciosidade, amabilidade e extroversão não havendo, 

até então, dados significativos sobre burnout e abertura a 

experiência.  

 Em termos de instrumentos para mensurar o fenômeno 

do burnout, Zorzanelli, Vieira e Russo (2016), apontam a escala 

MBI (Maslach Burnout Inventory), popularizando o conceito na 

área acadêmica, estendendo a pesquisa a outros campos tais 

como: saúde ocupacional, psicologia organizacional, 

enfermagem e medicina. Também permite a produção de dados 

estatísticos em escala internacional, bem como a expansão de 

sua aplicação às mais diversas categorias profissionais.   

  Batista, et al. (2010), ressaltam que o burnout em 

professores tem repercussões importantes no sistema 

educacional e na qualidade da aprendizagem, pois tanto afeta 

o ambiente educacional como interfere na obtenção dos 

objetivos pedagógicos, levando os profissionais a um processo 

de alienação, cinismo, apatia, problemas de saúde e intenção 

de abandonar a profissão. Os efeitos dessa síndrome em curto 

prazo são: alto nível de irritabilidade, menor autocontrole, 

menor autorrespeito e eficiência no trabalho, já os efeitos em 

longo prazo são: possibilidade de úlcera, hipertensão, 

alcoolismo e a depressão. 

  Ainda de acordo com os autores, dentre os prejuízos 

pessoais, destaca-se a ocorrência de graves problemas físicos 

e psicológicos, podendo levar o trabalhador à incapacidade total 

para o trabalho. O professor pode apresentar ruptura com os 

hábitos normais, perda do entusiasmo e da criatividade, 

incapacidade para se concentrar, perda do autorespeito e do 

autocontrole em aula, o mesmo pode se sentir exausto, 
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apresentar tensão muscular, fadiga crônica, assim como gripe 

ou resfriados, cefaleias, problemas cardiovasculares, 

transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão. 

  Em uma pesquisa sobre a prevenção da síndrome de 

burnout, desperta a atenção para estratégias baseadas por 

meio da educação para promover o enfrentamento com foco 

nas potencialidades dos fenômenos coletivos ao ambiente 

social no campo do trabalho, o principal objetivo é intervir 

através de processos democráticos e que envolvam a 

participação dos educadores, ou seja, uma intervenção 

psicossocial (CARLOTTO, 2014). 

  Koga et al. (2015) corrobora com Carlotto (2014) quando 

assegura ser necessário intervenções e atenção para a atual 

situação dessa doença ocupacional em caráter de urgência, 

sendo assim possível requerer mudanças e novas políticas 

públicas a partir de medidas preventivas para obtenção de 

melhor qualidade de vida dos docentes e valorização da saúde 

em seus aspectos tanto físicos quanto psicológicos. 

 Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

principal objetivo verificar as relações entre burnout e 

personalidade, bem como comparar estes construtos entre 

profissionais de educação em instituições públicas e privadas. 

A contribuição dessa pesquisa está implicada no processo de 

promoção, prevenção e tratamento dessa psicopatologia com 

uma visão biopsicossocial.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, 

descritiva, correlacional e ex-post facto. 
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 O estudo foi composto por 60 docentes de instituições 

de ensino médio do sertão da Paraíba, sendo destes 30 de 

instituições públicas e 30 de instituições privadas. A amostra é 

caracterizada como não-probabilística (por conveniência), com 

média de idade de 28,5 (DP = 9,06) e, em sua maioria, do sexo 

feminino (81,7%), solteira (70,0%) e católica (56,7%). Foram 

estabelecidos como criterios de inclusão as pessoas serem 

profissionais (professores) da rede de ensino público e privado 

e maiores de idade.  

  Para mensurar a personalidade, foi utilizado o inventário 

dos cinco grandes fatores (ICGF ou Big Five) - é um dos 

modelos amplamente aceitos e utilizados para descrever a 

natureza da personalidade dentro da teoria dos traços, 

sobretudo do ponto de vista psicométrico da personalidade 

adulta, considerada uma teoria explicativa e preditiva da 

personalidade humana e de suas relações com a conduta 

(SILVA; NAKANO, 2011). Esta medida foi elaborada por Jonh, 

Donahue e Kentle (1991) e continha um total de 44 itens. Com 

adaptação brasileira optou-se por uma versão menor desse 

inventário sendo estruturado por 20 itens (PASSOS; LAROS, 

2015). A escala de respostas é estruturada em sentenças, 

sendo que o participante deve indicar como se percebe 

baseado na escala tipo Likert de cinco pontos: discordo 

totalmente a concordo totalmente. A técnica estatística utilizada 

para investigar esses traços por meio de questionário é o 

de análise fatorial, que é utilizada para reduzir uma quantidade 

grande de informações a um conjunto sintético e relevante, 

baseado nas escalas fatoriais de Neuroticismo, 

Extroversão/Introversão, Amabilidade, Socialização e Abertura 

a Experiência.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_Fatorial
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  Para avaliar a Síndrome de Burnout foi utilizado o MBI – 

Maslach Burnout Inventory, que apresenta tradução para a 

língua portuguesa validada por Benevides-Pereira (2001). O 

inventário é auto-aplicado e totaliza 22 itens. Em sua versão 

americana, a frequência das respostas é avaliada através de 

uma escala Likert de pontuação que varia de 1 (Nunca) a 5 

(Sempre).   

   Questionário sociodemográfico: Propõe-se a recolher 

informações dos participantes no tocante a idade, sexo, estado 

civil e orientação religiosa.  

 Finalizado a etapa de coleta de dados, os mesmos 

foram analisados no programa estatístico SPSS (versão 23). 

Foi utilizada a análise descritiva (média, desvio padrão), 

juntamente com análises inferenciais como correlação de 

Spearman e teste de Mann-Whitney para comparações não 

paramétricas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Após as análises descritas realizadas para verificar a 

caracterização dos dados sociodemográficos, foram realizadas 

estatisticas inferenciais com o objetivo de correlacionar a 

personalidade, mais precisamente os fatores do modelo Big 

Five, (extroversão, neuroticismo, conscienciosidade, 

amabilidade, abertura) e os fatores do burnout (exaustão 

emocional, realização profissional, despersonalização). 

Destaca-se que nesta ocasião houve opção por testes não-

paramétricos, uma vez que todas as variáveis não mostraram 

seguir distribuição normal a partir do teste de Kolmogorov-
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Smirnov. Os resultados correlacionais são resumidos na Tabela 

1.  

 

Tabela 1. Correlações entre as variaveis do estudo.   

 
 Exaustão 

Emocional 

Realização 

profissional 
Despersonalização 

Extroversão 0,08           -0,02 0,26* 

Neuroticismo 0,37**            0,23 -0,15 

Conscienciosidade -0,09          -0,06 0,43** 

Abertura 0,26*           0,17 0,43** 

Amabilidade 0,04           0,17 0,20 

   

Fonte: Elaborado pelos autores. *p < 0,05 **p < 0,01 

   

  Observa-se que o fator exaustão emocional apresentou 

correlações estatisticamente significativas e positivas com as 

variáveis neuroticismo (ρ = 0,37; p < 0,01) e abertura (ρ = 0,26; 

p < 0,05). Já o fator despersonalização correlacionou 

significamente com o fator extroversão (ρ = 0,26; p < 0,05), 

conscienciosidade (ρ = 0,43; p < 0,01) e abertura (ρ = 0,43; p < 

0,01).  

Desse modo, de encontro com o que apontaram 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001), o fator neuroticismo 

apresenta uma correlação com a exaustão emocional uma vez 

que indivíduos possuidores de traços de neuroticismo 

apresentam características como nervosismos, preocupações 

excessivas, além de ansiedade, emoções instáveis e serem 

propensos ao sofrimento psicológico. Já a relação positiva da 

exaustão emocional e o fator abertura poderia ser 

compreendida em razão das incessantes buscas que estes 
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indivíduos possuem acerca de inovações, desse modo, em 

demasia, acarretando a exaustão emocional, uma vez que 

estes sujeitos segundo Vasconcellos e Hutz (2008) possuem 

como características centrais as buscas por novas 

experiências, curiosidade e criatividade.  

As relações entre o fator despersonalização e os fatores 

extroversão, abertura e conscienciosidade seguiram um padrão 

diferente, nos dados analisados, do que geralmente se observa 

na literatura, uma vez que se relacionam negativamente 

(BAKKER, et al., 2006; MORGAN; BRUIN, 2010). Segundo 

David e Quintão (2012), sujeitos com traços de 

despersonalização apresentam comportamentos frios e 

distantes em relação a sua ocupação, como também, com as 

demais pessoas entorno do seu trabalho, sendo assim, natural 

que esses sujeitos possuam menores traços no que diz respeito 

à interação social com seu ambiente ocupacional, não havendo 

presença de metas e estímulos para buscar novas 

experiências. Os traços de extroversão, conscienciosidade e 

abertura, no entanto, caracterizam indivíduos sociáveis, 

meticulosos e flexíveis a coisas novas, sendo, portanto, 

esperada uma relação inversa com tal fator do burnout, sendo 

uma questão a ser melhor analisada.    

Em seguida, de modo a complementar tais resultados, 

buscou-se comparar professores de rede pública e privada em 

relação às dimensões do burnout e da personalidade. 

Inicialmente são apresentados dados descritivos em relação às 

médias e desvios-padrão de ambos os grupos para cada 

dimensão considerada, conforme apresenta a Tabela 2. 
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Tabela 2. Estatísticas descritivas do burnout e personalidade 

para professores das redes pública e privada.  

 Média 
Desvio 

Padrão 

Extroversão 
Pública 3,87                       0,77                       

Privada 3,86 0,69 

Neuroticismo 
Pública 3,51 0,72 

Privada 3,27 0,80 

Conscienciosidade Pública 4,07 0,44 

 Privada 4,07 0,50 

Abertura Pública 3,79 0,67 

 Privada 3,90 0,72 

Amabilidade Pública 4,07 0,49 

 Privada 4,17 0,34 

Exaustão 

Emocional 
Pública 2,67 0,39 

 Privada 2,72 0,33 

Realização 

Profissional 
Pública 2,94 0,39 

 Privada 3,06 0,40 

Despersonalização Pública 3,19 0,46 

 Privada 3,12 0,45 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se que a amabilidade foi o traço de 

personalidade com maior medida encontrando nos professores 

tanto da rede pública (M = 4,07) como privada (M= 4,17), sendo 

neuroticismo o traço menor medida na população da rede 

pública (M= 3,51) e na privada (M = 3,27). Sobre os fatores de 

burnout o fator mais presente nesses sujeitos foi a 
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despersonalização para pública (M=3,19) e para privada (M = 

3,12), por outro lado, o fator com menor média foi a exaustão 

emocional para pública (M = 2,67) e privada (M = 2,72) 

respectivamente.   

  Após estatísticas de correlação, média e desvio padrão 

entre as variáveis do estudo, realizou-se o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney que permitiu as comparações 

entre os professores da rede pública e privada para cada fator 

da personalidade e da síndrome de burnout apresentando os 

seguintes resultados: Extroversão [(U) = 0,55; p > 0,05]; 

Neuroticismo [(U) = 0,31; p > 0,05]; Conscienciosidade [(U) = 

0,72; p > 0,05]; Abertura [(U) = 0,71; p > 0,05]; Amabilidade [(U) 

= 0,31; p > 0,05]; Amabilidade [(U) = 0,31; p > 0,05]; Exaustão 

emocional [(U) = 0,74; p > 0,05]; Realização profissional [(U) = 

0,18; p > 0,05]; Despersonalização [(U) = 0,45; p > 0,05]; como 

mostrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Comparações de personalidade e burnout em relação 

aos professores da rede pública e privada. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Fatores 

U de Mann 

Whiteney 

 

p 

(sig) 

 

Extroversão 

 
0,55 >0,05 

Neuroticismo 

 
0,31 >0,05 
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 A partir da análise entre as dimensões de Burnout, a 

personalidade e as variáveis pública e privada, não foram 

encontradas associações significativas (p > 0,05) ou diferenças 

na distribuição entre esses grupos. O mesmo ocorreu entre as 

dimensões de Burnout assim como as dimensões da 

personalidade com professores, rede pública e privada. 

Indo de encontro com os resultados obtidos, em um 

estudo realizado por Carlotto (2011) sobre burnout e 

professores, foi possível evidenciar que entre professores da 

rede pública e privada foram encontrados resultados 

semelhantes em comparação do burnout entre os dois grupos, 

sendo assim não havendo grandes diferenças estatísticas entre 

eles. Ainda sobre os achados deste autor, o fato pode-se então 

ser explicado através das atribuições semelhantes, decorrente 

Conscienciosidade 

 
0,72 >0,05 

Abertura 

 
0,71 >0,05 

Amabilidade 

 
0,31 >0,05 

Exaustão Emocional 

 
0,74 >0,05 

Realização Profissional 0,18 >0,05 

Despersonalização 0,45 >0,05 
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da profissão, exercidas tanto para professores de escolas 

públicas como privadas. Silva e Carlotto (2003) citam que certos 

aspectos das manifestações do burnout estão presentes em 

qualquer contexto sociocultural.  

 

CONCLUSÕES 

 

  Diante do que foi apresentado, confia-se que os objetivos 

do presente estudo foram satisfatoriamente alcançados. Tais 

resultados mostraram que não houve nenhuma diferença 

estatísticas relacionada ao burnout, tal como a personalidade, 

entre professores da rede pública e privada. Entretanto, esses 

achados não encerram o debate sobre o tema, sobretudo, 

porque, como toda e qualquer pesquisa, devem-se reconhecer 

algumas limitações, dentre as quais se destaca o fato da 

amostra ser não-probabilística e com um pequeno recorte da 

população alvo, levando à cautela na generalização dos 

resultados. Deve-se destacar ainda, a natureza dos 

instrumentos utilizados, de autorrelato, que podem levar a 

respostas socialmente desejáveis (ATHAYDE, 2012).  

 Para além das limitações mencionadas, confia-se que 

este estudo tenha contribuído para reflexão da temática de 

modo que possibilite ampliar o conhecimento para outros níveis 

da população uma vez que a sociedade, de forma geral, carece 

de conhecimentos sobre a síndrome de burnout, da mesma 

maneira que possibilite como direções futuras, estimular o 

desenvolvimento de novas pesquisas que permitam uma 

análise mais ampla para acrescentar dados a pesquisas já 

existentes. Outra contribuição a ser ressaltada, é a investigação 

realizada sobre a síndrome de burnout entre professores, visto 
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que estes profissionais estão em zona de vulnerabilidade, 

tornando-os como os profissionais mais suscetíveis para o 

desenvolvimento desse distúrbio psíquico com incidência 

superior a outras classes trabalhadoras, a exemplo de 

profissionais de saúde (SILVA; CARLOTTO, 2003).   

  Sobretudo, a educação é um direito humano e é um bem 

público, que permite as pessoas vivenciarem seus direitos e 

deveres através do conhecimento e das informações 

necessárias para serem cidadãs independentes. Logo, é 

preciso que se invista na prevenção dos transtornos 

psicológicos em professores e assim consequentemente estará 

investindo em uma educação de qualidade, pois os professores 

são considerados bases para qualquer aprendizado, 

precisando estar bem tanto fisicamente quanto 

psicologicamente. 

Finalmente, é importante pensar práticas preventivas e 

interventivas (e.g., grupos de discussão, grupos de apoio, 

seminários, palestras etc.) como sugestões voltadas aos 

profissionais da educação, que apresentam como característica 

da natureza do trabalho ser responsáveis por uma série de 

indivíduos aos quais dirigem o ensino, de modo que se possa 

refletir sobre condições de trabalho e como estas, relacionadas 

à personalidade, podem implicar na saúde mental e qualidade 

de vida desses trabalhadores. 
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RESUMO: A satisfação profissional é algo essencial ao 
trabalhador, pois a sua ausência pode comprometer a saúde 
mental, emocional e física; além de prejudicar o desempenho 
ocupacional. Visto que esse fenômeno é tão importante, o 
objetivo deste estudo é investigar os fatores promotores de 
satisfação e insatisfação no trabalho dos farmacêuticos de 
drogarias de Samambaia Sul, Distrito Federal, Brasil. Foram 
realizadas as visitas a 30 drogarias da região, nas quais 8 
farmacêuticos aceitaram cooperar com a pesquisa qualitativa. 
Quanto à satisfação profissional de modo geral, a maioria disse 
estar satisfeita, principalmente porque sentem um senso de 
realização quando contribuem para a saúde do usuário. No 
entanto, foram mencionados muitos aspectos que geram 
insatisfação, com destaque para: a desvalorização profissional, 
o foco demasiadamente comercial das ações desenvolvidas na 
farmácia comunitária, a remuneração não condizente com as 
atividades realizadas, os recursos humanos insuficientes e a 
dissonância entre os conhecimentos adquiridos na instituição 
de ensino superior daqueles que são requeridos para a pratica 
laboral. Alguns aspectos mencionados foram unânimes entre 
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todos os farmacêuticos, enquanto outros apresentaram 
divergências de opinião. Apesar dos aspectos de satisfação 
superarem os que têm impacto negativo sobre este fenômeno, 
esses fatores não devem ser desconsiderados e merecem 
atenção especial, visto que podem afetar o bem-estar do 
trabalhor e reduzir a qualidade assistencial.  
Palavras-chave: Profissão farmacêutica. Satisfação no 

emprego. Farmácia comunitária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “farmácia” já sofreu modificações ao longo do 

tempo. Além de estar inserida como setor das instituições de 

saúde da atenção primária e dos hospitais, a farmácia pode 

apresentar-se como estabelecimento independente (SANTOS 

et al, 2019; MELO; CASTRO, 2017; OLIVEIRA et al, 2017). Para 

o contexto das drogarias, também citadas como farmácias 

comunitárias na literatura, há dispensação de medicamentos, 

cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e 

correlatos (OLIVEIRA et al, 2017; BRASIL, 2014).   

Historicamente, algumas mudanças na profissão 

objetivaram resgatar no farmacêutico o seu papel de 

profissional da saúde. Atualmente, esses profissionais 

consideram que as atribuições de cuidado ao usuário são as 

mais importantes na drogaria. No entanto, alguns admitem que 

não se sentem preparados para realizar essa função e, ainda 

outros, não conseguem fazê-las por falta de tempo 

(BONADIMAN et al, 2018). 

A satisfação profissional é um estado emocional positivo 

e subjetivo, pois depende da percepção que a pessoa tem da 

sua profissão e, pontanto, está relacionada com a 
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autorrealização e o reconhecimento social do seu serviço 

(TAMBASCO et al, 2017). Também está vinculada às 

circunstâncias ocupacionais, ou seja, as características do local 

de trabalho, como supervisão, salário, administração e política 

da empresa (WISNIEWSKI et al, 2015). Logo, a satisfação é 

importante ao profissional, pois quando esta está ausente, gera 

um estresse excessivo e frustação crônica, podendo resultar 

até mesmo o abandono da profissão (OLIVEIRA et al, 2019). 

Segundo o relatório do Conselho Federal de Farmácia 

(CFF) (2015), os farmacêuticos que atuam profissionalmente 

em algum tipo de farmácia ou drogaria no Brasil representam 

81,1%. Dessa maneira, considerando que esse cenário 

ocupacional é o que mais incorpora a força de trabalho 

farmacêutica, este estudo objetivou investigar os fatores 

geradores de satisfação e insatisfação profissional dos 

farmacêuticos que trabalham em drogarias de Samambaia Sul, 

Distrito Federal, Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo qualitativo, observacional e 

descritivo, onde foi usada a técnica de entrevista com os 

farmacêuticos. A pesquisa foi desenvolvida no segundo 

semestre de 2016.  

Com a finalidade de identificar o número de drogarias em 

Samambaia Sul, foi solicitada a relação de estabelecimentos 

desta natureza por e-mail para o Conselho Regional de 

Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF). Na sequência, foram 

visitadas as 30 drogarias mencionadas no documento.  



SATISFAÇÃO E INSATIFAÇÃO NO TRABALHO DOS FARMACÊUTICOS DE 

DROGARIAS DE UM BAIRRO DO DISTRITO FEDERAL 

 

893 
 

Os critérios de inclusão do estudo foram: farmacêutico 

que trabalhava na drogaria por um período de no mínimo 40 

horas e que atuasse pelo menos seis meses na empresa.  

Os critérios de exclusão foram: farmacêutico que atuasse 

exclusivamente na gerência ou que estivesse trabalhando na 

drogaria como substituto. 

Para a operacionalização das entrevistas, foi aplicado 

um instrumento com perguntas abertas que se referia ao tema 

investigado. As questões foram inspiradas na escala “Job 

Satisfaction Survey” usada da dissertação de mestrado 

“Medição da satisfação profissional dos técnicos de farmácia e 

farmacêuticos do Norte de Portugal” (SOUSA, 2011). 

Foram gravados os áudios das entrevistas por meio de 

equipamento destinado a essa finalidade. As informações 

adquiridas foram transcritas e analisadas segundo a técnica de 

análise temática de conteúdo, seguindo as orientações do 

artigo "Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta 

de sistematização" de Oliveira (2008).  

Para garantir a privacidade e o sigilo dos discursos dos 

farmacêuticos, os seus nomes não foram divulgados. Foram 

empregadas letras para diferenciar os enunciados dos 

participantes da seguinte maneira: farmacêutico A, 

farmacêutico B e assim por diante, até o farmacêutico H.  

Antes da realização das entrevistas com os 

farmacêuticos, foram recolhidas as assinaturas referentes às 

autorizações dos proprietários ou gerentes. Ademais, todos os 

farmacêuticos assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). A coleta de dados nas drogarias teve início 

após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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(CEP) da Universidade Católica de Brasília, que gerou um 

parecer de número 1.771.700. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 30 drogarias visitadas, apenas 8 farmácias tinham 

farmacêuticos presentes que concordaram participar das 

entrevistas. A duração média das entrevistas foi de 

aproximadamente 15 minutos. Dos estabelecimentos visitados, 

6 (75%) são drogarias tradicionais ou independentes e 2 (25%) 

são filiais de rede. O fato de menos de um terço da população 

de estudo ter aceitado o convite da pesquisa chama a atenção. 

A indisponibilidade de tempo foi referida como causa principal 

para a negativa.  

A satisfação profissional, por ser um componente 

atrelado às sensações experienciadas pelos indivíduos 

(OLIVEIRA et al, 2019), pode ser um tema cujo livre debate 

evoque tensões e conflitos, já que a sua ausência pode ser 

acolhida como uma afronta ou outro sentimento negativo pelos 

outros atores que compartilham o mesmo espaço de trabalho. 

Assim, o fato da entrevista ser conduzida no próprio espaço da 

farmácia pode ter influenciado o farmacêutico a não sentir à 

vontade para expressar as suas percepções. Como 

consequência, esse aspecto pode ter acarretado uma menor 

adesão ao estudo.   

Foi prevalente entre os farmacêuticos a idade de 29 a 38 

anos (6 participantes), em consonância com os dados do 

relatório do CFF (2015). Dos profissionais participantes, 5 

(62,5%) eram do sexo feminino, constituindo o gênero 
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predominante na força de trabalho farmacêutica entrevistada, o 

que se assemelhou a outro estudo (OLIVEIRA et al, 2017).  

Quanto ao grau de instrução, 6 (75%) possuem apenas 

a graduação e os outros 2 (25%) pós-graduação lato sensu. 

Para trabalhar como farmacêutico em uma farmácia 

comunitária é necessário estar “habilitado na forma da lei”, ou 

seja, ter concluído o curso de graduação e estar inscrito no 

Conselho Regional de Farmácia (CRF) (CFF, 2015).  

Além disso, alguns discursos revelam a concepção de 

que a farmácia é apenas uma fase transitória, que constitui a 

primeira etapa de ingresso do farmacêutico ao mundo do 

trabalho:  

“Eu gosto daqui, da drogaria. Mas igual eu te falei, eu 

tenho um sonho... Eu quero trabalhar em outra coisa. Eu quero 

me especializar para trabalhar em farmácia hospitalar, que é o 

que eu mais gosto, mas este aqui é ainda o meu primeiro 

emprego. Eu considero a drogaria a ‘porta de entrada’ para o 

farmacêutico, porque assim... é o que tem mais oportunidade 

de trabalho e não precisa de especialização para você atuar. ” 

(Farmacêutico A). 

A especialização é importante para o farmacêutico. 

Observa-se que a diretriz curricular atual de formação 

generalista possibilita ao profissional formação básica para 

atuar nas diversas áreas, o que torna irrefutável a necessidade 

de aprofundamento epistemológico do farmacêutico para 

exercer o ofício, independente de qual é a área de trabalho 

(BRASIL, 2017). 

Além do mais, a Resolução no 596, de 21 de fevereiro de 

2014 do CFF, que trata sobre o Código de Ética Farmacêutica, 

estabelece que é dever do farmacêutico atualizar os seus 
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conhecimentos técnicos e científicos para melhorar o seu 

desempenho nas atividades profissionais (CFF, 2014). 

Como a maior parte da força de trabalho farmacêutica do 

Brasil atuam em farmácias comunitárias, cursos de 

especialização voltados para o trabalho na drogaria constitui 

demanda importante e deve contemplar conteúdos diversos, 

como farmácia clínica, prescrição farmacêutica, farmacologia 

clínica, assistência farmacêutica, entre outros.  

A maioria (5 participantes) apresentava pouco tempo de 

experiência profissional, de 3 anos ou menos. E quanto ao 

tempo de atuação na empresa, prevaleceu o período de 2 anos 

ou inferior a este (7 participantes), dados similar ao apontado 

no relatório do CFF (2015). 

Quando perguntado aos farmacêuticos sobre a 

satisfação profissional, de modo geral, 6 participantes (75%) 

disseram estar satisfeitos com o seu trabalho na drogaria 

enquanto 2 (25%) reportaram estar insatisfeitos. As respostas 

dos entrevistados ao instrumento de pesquisa possibilitaram 

duas categorias de discussão que serão abordadas a seguir: os 

fatores promotores de insatisfação e os fatores produtores de 

satisfação. 

 

Fatores promotores de insatisfação 

 

O reconhecimento e valorização do papel do 

farmacêutico, tanto pela empresa como pela comunidade, é 

algo que traz satisfação no trabalho. Quanto a isso, houve 

divergência de opiniões e 3 farmacêuticos disseram se sentir 

desvalorizados por falta de reconhecimento social: 
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“[...] na verdade os empresários nos veem como 

desnecessários. ” (Farmacêutico C). 

“[...] a comunidade não entende bem qual o papel do 

farmacêutico. Muitas das vezes ela nos confunde com um 

médico e outras vezes, a maioria acha que somos balconistas.” 

(Farmacêutico C). 

“[...] não valoriza tanto a profissão farmacêutica [...] 

porque todo balconista é farmacêutico. O farmacêutico de 

verdade não, ninguém vê, que é o que estudou tantos anos, 

hoje 5 anos, que estuda e sabe bem mais. ” (Farmacêutico G). 

Alguns estudos apontam que um dos fatores que geram 

frustação é o fato dos usuários confundirem os balconistas e 

com os farmacêuticos (FERREIRA; MOURA; SOUKI, 2016). A 

falta de reconhecimento do farmacêutico como profissional de 

saúde prestador de cuidados produz sensações de 

descontentamento e descumprimento da missão que foi 

imputada no processo de diplomação.  

Outro ponto precipitador de insatisfação profissional é o 

foco demasiadamente comercial na política e cultura de 

trabalho na drogaria: 

“[...] eu acho que o que dificulta é a questão que o 

empresário quer o farmacêutico vendedor [...]. Aqui é uma 

instituição de saúde. Então, não pode ser feito simplesmente 

com visões financeiras. Então, tem que pensar no bem ao 

próximo, no paciente/cliente [...]” (Farmacêutico C). 

“[...] em algumas empresas o farmacêutico tem que 

cumprir cota igual a um balconista. Isso eu não acho certo. Eu 

acho certo você estar lá atendendo e não ter uma meta que tem 

que vender 10, 20, 50 mil, que seja [...]. Em alguns casos, tem 

que orientar: “Primeiro você vai ter que procurar um médico, aí 
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depois você volta aqui”. Mas você tem que saber falar também. 

Se o seu gerente ou o dono tiver lá te observando, ele vai falar: 

“Ah, você não vendeu isso para ele, por quê?”. Sempre tem 

essas cobranças. ” (Farmacêutico B). 

O exercício profissional do farmacêutico não 

corresponde a uma atividade meramente comercial (CFF, 

2015). Assim, a sua função primordial é prestar serviços de 

caráter técnico, legal, clínico, gerencial e assistencial ao 

usuário. Os aspectos lucrativos do estabelecimento de farmácia 

deve vir como consequência da qualidade da assistência 

prestada e não ser proveniente da medicalização social da 

comunidade atendida (BORTOLI; KOVALESKI; MORETTI-

PIRES, 2019).  

Uma queixa comum presente na fala da maioria dos 

farmacêuticos nas drogarias visitadas é a restrição de recursos 

humanos: 

“Às vezes dificulta porque eu precisava de mais 

atendente. Tem horas que eu fico ‘meio aperreado’ aqui. Ficam 

só dois atendentes de manhã e hoje ainda está faltando um 

funcionário. ” (Farmacêutico E). 

Alguns autores discutem que a adequação de recursos 

humanos nos serviços de saúde está relacionada com o 

aumento da satisfação profissional e, o contrário também é 

verdadeiro, visto que quando há poucos funcionários, isso gera 

um volume alto de atividades, o que implica ter que trabalhar 

em uma velocidade maior (MARQUES-DURTE; PUREZA, 

2019). Como consequência, esse quadro gera sobrecarga, 

elevados níveis de esgotamento e estresse crônico do 

farmacêutico.  
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Quanto à remuneração, 6 farmacêuticos consideraram o 

salário insuficiente. Um dos motivos é que alguns profissionais 

aceitam um salário inferior ao estabelecido normativamente: 

“[...] existem muitos farmacêuticos que aceitam trabalhar 

por menos do piso salarial. Aí cabe a cada um, se você aceita 

assinar uma coisa e receber outra. ” (Farmacêutico B). 

A baixa remuneração no setor, além de resultar 

decréscimo da satisfação farmacêutica, também é aspecto que 

interfere no orçamento pessoal disponível para investir em 

especializações e cursos de aperfeiçoamento (OLIVEIRA et al, 

2017). Tais constatações foram confirmadas no levantamento 

“Perfil do farmacêutico no Brasil”, no qual a carga horária 

excessiva de trabalho e os baixos salários são as principais 

reclamações dos profissionais (CFF, 2015). Dado semelhante 

foi encontrado na fala de um dos farmacêuticos entrevistados: 

“Eu acho que tinha que ser mais [o salário], com 

certeza... Mesmo quem recebe o salário certinho. Farmacêutico 

que trabalha o dia todo, que às vezes está lá no balcão 

resolvendo coisa com cliente, tirando as dúvidas, falando como 

é que tem que tomar direitinho os medicamentos, dando toda 

assistência. Ainda tem a questão administrativa de receita, de 

mexer com sistemas. Eu acho que teria que ganhar mais, sim.” 

(Farmacêutico G). 

Na época da realização da pesquisa, o piso dos 

farmacêuticos do Distrito Federal, de acordo com a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2016/2017 do Sindicato dos 

Farmacêuticos (SINDIFAR-DF) era de R$ 5.409,31 para a 

jornada máxima de 44 horas semanais (SINDIFAR-DF, 2016). 

Vale ressaltar que este era o maior valor recebido por 
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farmacêuticos se comparado aos pisos de outros estados 

brasileiros.   

A impossibilidade de crescimento e ascensão 

profissional, além de produzir acomodação e menor 

desempenho, também é ponto promotor de frustação, não 

somente para os farmacêuticos, mas também este fenômeno é 

observado em outras categorias profissionais (CARDOSO; 

COSTA, 2016). No presente estudo, 6 farmacêuticos relataram 

que não havia possibilidade de promoção de cargo e/ou de 

ascensão dentro da empresa: 

“[...] drogaria pequena é difícil [promoção]. Aqui por 

enquanto só tem eu de funcionária e os donos. A não ser que o 

farmacêutico comece ali na empresa e a farmácia pequena 

cresça. Dependendo do dono, pode ter preferência para o 

farmacêutico gerenciar. Ele fala: “Vou contratar outro 

farmacêutico e eu vou dar preferência para você ser 

farmacêutico gerente”. Aí sim pode ser [...]” (Farmacêutico G). 

Outras pesquisas abordam a competição entre os 

farmacêuticos e os funcionários balconistas, principalmente por 

questões relacionadas à venda comissionada de 

medicamentos (OLIVEIRA et al, 2017). Dessa forma, por essa 

razão e por outras reveladas nos enunciados a seguir, a 

convivência entre farmacêuticos e balconistas é permeada de 

conflitos: 

“[...] quando nós farmacêuticos queremos seguir as 

regras, o povo [balconista] quer se impor, quer vender 

controlado sem receita e aí acaba dificultando. Acha que o 

farmacêutico que está fazendo cair a comissão dele. ” 

(Farmacêutico D). 
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“[...] sempre tem essa coisa entre o farmacêutico, sua 

visão e a do balconista. Porque para mim aqui não é um 

comércio normal, sabe? Você mexe com saúde, você está aqui 

para atender o usuário de acordo com a necessidade dele e não 

preocupar se eu estou ganhando dinheiro ou não. Aí essa é a 

diferença entre um balconista e o farmacêutico. O balconista só 

quer vender o produto. ” (Farmacêutico B) 

 “[...] quando você entra nessas drogarias grandes, de 

rede, a disputa é muito grande. Eu já entrei em drogaria para 

comprar coisa, mas depois desisti. Porque [eles] disputam a vez 

[de atendimento]. Fica empurrando produto. A pessoa pega o 

microfone e fica lá na porta anunciando promoção para poder 

vender mais. Eu acho um absurdo isso, porque é um local de 

saúde. ” (Farmacêutico B). 

A comissão por vendas não é adequada à missão do 

farmacêutico, uma vez que pode ocorrer o abandono do seu 

papel de agente de saúde, em contrariedade aos princípios 

éticos da profissão (CFF, 2014). Assim, deve-se considerar 

outras variáveis de produtividade no trabalho em farmácias, 

além dos indicadores estritamente ligados às vendas de 

produtos. Uma possível estratégia para ampliar a clientela é a 

qualificação das tecnologias de relação, de modo que sejam 

ofertados, além de produtos, serviços que objetivem a 

promoção do uso seguro de medicamentos e da qualidade de 

vida da comunidade assistida (FERREIRA et al, 2018). 

Em relação à comunicação organizacional, é muito 

importante tê-la na empresa, visto que gera compreensão 

mútua, aprimoramento dos relacionamentos interpessoais e 

confiança entre os seus membros (MEIRINHOS; BARRETO, 
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2018). Cinco farmacêuticos participantes do estudo disseram 

que a falta de comunicação é um fator que traz insatisfação: 

“Eu gostaria de me inteirar mais [sobre o que acontece 

na drogaria]. Tem coisas obscuras aqui, mas é por causa do 

meu horário de trabalho. Só se eu ficasse 24 horas, porque aqui 

é 24 horas, aí talvez eu poderia saber. Mas mesmo assim, a 

gente sabe que tem coisa que acontece, às vezes até na nossa 

frente e que a gente está distraída e nem percebe. Tem coisas 

da gerência que eu às vezes desconheço [...]” (Farmacêutico 

C). 

É importante que a comunicação organizacional seja 

iniciativa também estimulada pelo farmacêutico, de modo que 

sejam promovidos debates com a equipe sobre o seu papel na 

drogaria, evidenciando a sua atuação como aliado aos demais 

profissionais na produção em saúde da comunidade. 

A precariedade das condições físicas do local de trabalho 

é um ponto de insatisfação dos farmacêuticos que prejudica a 

qualidade dos serviços prestados (LEITE et al, 2017). No 

presente estudo, 4 farmacêuticos estavam insatisfeitos por não 

terem uma sala específica e/ou mobiliário para o 

desenvolvimento das atividades, conforme exemplificado no 

discurso abaixo: 

“Aqui a gente usa o computador que também serve para 

vendas. Não tem um espaço só para fazer as minhas atividades 

do SNGPC” (Farmacêutico A). 

A Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014 estabelece na 

seção II, parágrafo único: “É responsabilidade do 

estabelecimento farmacêutico fornecer condições adequadas 

ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do 

farmacêutico” (BRASIL, 2014). Assim, esta é uma das 
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fragilidades verificadas em algumas farmácias. Dessa maneira, 

os farmacêuticos devem evidenciar aos proprietários a 

necessidade de readequação da infraestrutura física das 

farmácias, tanto para melhorar o acolhimento do usuário, 

quanto para o provimento da ambiência requisitada para a 

prestação de serviços.  

Uma queixa comum a todos os farmacêuticos é a 

divergência entre a teoria adquirida  na graduação com os 

conhecimentos requeridos para a prática na farmácia 

comunitária. As principais carências herdadas da graduação 

pontuadas pelos farmacêuticos foram: a falta de treinamento de 

como lidar com o público e o baixo conhecimento sobre as 

atividades clínicas e gerenciais voltadas para o trabalho em 

drogaria (AWALOM et al, 2015): 

“Na minha faculdade, o que eu aprendi sobre 

medicamento foi muito simples, mínimo [...] lidar com público 

mesmo, é aquela dificuldade. A parte de lançar receita, eles não 

te treinam aqui e você fica perdido. Essa parte burocrática tinha 

que ser melhor na faculdade [...]” (Farmacêutico C). 

 

Fatores promotores de satisfação 

 

Embora alguns farmacêuticos tivessem declarado que 

não se sentiam valorizados, a maioria (5 participantes) 

relataram o contrário: 

“[...] eu vejo sim que a comunidade gosta muito do 

profissional farmacêutico. Entende que ele é o profissional do 

medicamento, que ele é um profissional qualificado [...]” 

(Farmacêutico F) 
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“[...] aquele homem que você viu é o dono. Procuram 

muito ele porque tem mais tempo de experiência. Mas ele passa 

muito essa segurança também para mim, sabe? ‘Ela é 

farmacêutica, você pode ver com ela’, e também é só eu que 

aplico injeção aqui. ” (Farmacêutico A) 

O documento do CFF (2015) também retrata esse 

paradoxo. Ainda que alguns farmacêuticos reportassem a 

desvalorização, transformações recentes na profissão estão 

intensificando o apreço social. Como consequência, mesmo 

com o cenário adverso, estes atores apresentam esperanças 

de que o fortalecimento das atividades clínicas possam resultar 

maior reconhecimento pela comunidade.  

Conforme discutido, quando há escassez de recursos 

humanos, isso repercute negativamente sobre a satisfação do 

farmacêutico. O contrário deste quadro, por sua vez, colabora 

para que os farmacêuticos consigam operacionalizar as suas 

tarefas sem produzir sobrecarga e insatisfação: 

“[...] aqui tem atendente. Assim, eu faço só o meu papel 

mesmo, a parte burocrática de lançar receitas. E também 

quando eu estou ali no balcão, faço o meu papel que tem que 

ser feito, fazer a dispensação, auxiliar certo o usuário e pronto. 

Então, eu acho que não sobrecarrega. ” (Farmacêutico A) 

Em relação à jornada laboral, embora a literatura aponte 

que a insatisfação dos farmacêuticos está vinculada ao horário 

longo e exaustivo empenhado no trabalho (CFF, 2015; 

OLIVEIRA et al, 2017), este dado não foi encontrado na maior 

parte das falas dos entrevistados. Sete farmacêuticos 

discutiram estar satisfeitos com a jornada de trabalho cumprida. 

Contudo, sobre esse tema, também é possível inferir na fala de 

um dos farmacêuticos uma situação de conformação: 



SATISFAÇÃO E INSATIFAÇÃO NO TRABALHO DOS FARMACÊUTICOS DE 

DROGARIAS DE UM BAIRRO DO DISTRITO FEDERAL 

 

905 
 

“Estou satisfeito. Assim, todo mundo gostaria de 

trabalhar de 8 às 17 horas, de segunda à sexta... mas como não 

é possível, tem que trabalhar final de semana. Às vezes 

sábado, às vezes domingo... em drogaria é assim mesmo.” 

(Farmacêutico D) 

Os farmacêuticos foram unânimes em dizer que o que 

traz mais satisfação na drogaria é a execução dos serviços 

clínicos, predominando a execução das atividades de 

dispensação e de orientação ao usuário:  

“[...] às vezes a gente consegue ajudar bastante, porque 

às vezes o médico atende o usuário correndo, né? Às vezes a 

gente sabe que a saúde pública não está muito lá essas coisas. 

Então, onde o usuário vem conversar, tirar as dúvidas dele, 

acaba sendo dentro da farmácia. Às vezes ele não entende nem 

o que o médico escreveu. Aí você com uma experiência melhor, 

consegue ler, ajudar, falar. Então, acontece muito de o usuário 

vir e tirar as dúvidas dele com o farmacêutico dentro da 

farmácia. Acontece muito, todos os dias surge casos.” 

(Farmacêutico H) 

Vários estudos apresentam dados de que o farmacêutico 

que desenvolve atividade clínica possui sentimentos de que a 

sua função está sendo cumprida. Além disso, a capacitação de 

técnicos de farmácia pelos farmacêuticos sobre o uso 

consciente de medicamentos é como fator promotor de 

integração e colaboração da equipe (PALODETO; FISCHER, 

2018; BERMUDEZ et al, 2018; MELO et al, 2017). 

 Outro aspecto percebido nos discursos dos participantes 

foram os avanços recentes no Brasil com impacto positivo para 

a profissão farmacêutica, principalmente no que tange os novos 

regulamentos: 
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“[...] o farmacêutico tem que ver que a drogaria é um 

segmento maravilhoso. E com a ajuda dos órgãos reguladores 

da profissão, que cada vez mais lançam legislações a favor do 

profissional, né? Então a tendência daqui para frente, nos 

próximos anos, nas próximas décadas, é o farmacêutico dentro 

da drogaria estar ligado mais à questão da saúde, e um pouco 

mais distante da questão comercial [...]. A profissão 

farmacêutica nunca cresceu tanto como nos últimos anos no 

Brasil [...] Tem a Lei 13.021/2014 que transformam as drogarias 

em estabelecimentos de saúde... ” (Farmacêutico F) 

A Lei no 13.021, de 8 de agosto de 2014, reforçou a 

concepção da farmácia como um estabelecimento destinado à 

assistência à saúde e à orientação sanitária (BRASIL, 2014). 

Ademais, esta Lei também evidencia a importância da 

integração profissional para a promoção do uso racional de 

medicamentos, o que deve estar acima dos interesses 

comerciais. Nessa esteira, diversos programas e experiências 

que fortaleceram essa proposta foram lançados (BARBERATO; 

SCHERER; LACOURT, 2019). Assim, ao longo do tempo e a 

favor desse processo, a ascensão do cuidado farmacêutico é 

marca registrada na literatura da assistência farmacêutica 

contemporânea do Brasil, que pode contribuir cada vez mais 

para a consolidação da farmácia comunitária como 

estabelecimento de cuidados em saúde ao usuário 

(BARBERATO; SCHERER; LACOURT, 2019; BERMUDEZ et 

al, 2018).   

 

  



SATISFAÇÃO E INSATIFAÇÃO NO TRABALHO DOS FARMACÊUTICOS DE 

DROGARIAS DE UM BAIRRO DO DISTRITO FEDERAL 

 

907 
 

CONCLUSÕES  

 

A maioria dos farmacêuticos (75%) encontram-se 

satisfeitos com o trabalho na drogaria. As principais razões 

estão relacionadas com a contribuição para a saúde do usuário 

e as expectativas positivas em relação ao futuro da profissão. 

Ademais, foram analisados alguns fatores que podem estar 

relacionados à satisfação e insatisfação no trabalho. Entende-

se que como ‘um lado de uma mesma moeda’ essas duas 

dimensões existem e se alternam ao longo do tempo na 

dinâmica de trabalho do farmacêutico.  

Quanto ao sentimento de reconhecimento, tanto pela 

empresa como pela comunidade, houve divergência de 

opiniões. Alguns se sentem desvalorizados e, portanto, 

insatisfeitos, enquanto outros acreditam que são bem 

estimados. Isto é, para além das características objetivas, o 

componente subjetivo, a forma como o indivíduo encara as 

adversidades e as qualidades do trabalho, são variáveis que 

influenciam fortemente a percepção de satisfação/insatisfação 

profissional.  

Como fatores de insatisfação, foram mencionados: o 

foco da empresa na prática comercial, a sobrecarga de 

atividades quando há poucos recursos humanos, o salário 

considerado insuficiente, a falta de perspectiva quanto à 

ascensão na empresa, a relação conflituosa do farmacêutico 

com os balconistas, as fragilidades de comunicação 

organizacional, as diferenças entre a educação recebida na 

graduação daquela requerida para atuar na drogaria.  

Foram citados como fatores promotores de satisfação: a 

jornada de trabalho, a execução de atividades clínicas e a 
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contribuição social do trabalho farmacêutico. Além disso, foi 

visto que quando há funcionários em número suficiente, alguns 

farmacêuticos reportaram estar mais satisfeitos em realizar as 

suas atividades.   

Embora os aspectos negativos relatados tenham sido 

maiores numericamente, foi observado que a maioria dos 

farmacêuticos deste estudo atribuem um valor maior aos 

aspectos positivos, o que os motivou a responderem que estão 

satisfeitos, de modo geral.  

Um fator limitante deste estudo foi o fato de ter poucos 

farmacêuticos participantes. Embora a preocupação da 

pesquisa qualitativa seja a de explorar as riquezas e 

possibilidades dos discursos, é notável que se houvesse maior 

participação da classe à pesquisa, poderia intensificar a 

diversidade e pluralidade de opiniões.  

Baseadas nas discussões supracitadas, verifica-se que 

a satisfação e a insatisfação no trabalho são manifestações 

complexas, multidirecionais e plurais. Portanto, é necessária a 

realização de novas pesquisas, com o objetivo de analisar 

outros aspectos que podem estar influenciando no fenômeno 

investigado. 
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RESUMO: O Projeto Saúde na Praia, desenvolvido pela equipe 
de saúde da família da USF Ponta Negra, com diversos 
parceiros, objetiva realizar ações de promoção e prevenção à 
saúde de trabalhadores formais e informais da orla. Decorre da 
preocupação com trabalhadores que retornam do trabalho em 
horários incompatíveis com o expediente da Unidade de Saúde, 
não se beneficiando da maioria dos serviços oferecidos. A cada 
dois meses são realizadas campanhas de imunização; 
pesquisa de casos de câncer de pele, câncer oral e perioral; 
ações de educação em saúde; identificação de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT); rastreamento de doenças 
infectocontagiosas; orientações quanto à prevenção de câncer 
de mama e de próstata, dentre outros.  As ações são planejadas 
de modo participativo e intersetorial. Dos resultados obtidos 
(2014-2019), destacam-se: realização de 24 edições; 
atendimento de 4000 pessoas; realização de 3602 testes 
rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, dos quais 9 positivaram 
para HIV, 32 para Sífilis e 05 para Hepatite C, permitindo 
tratamento precoce e quebra da cadeia de transmissão; de 53 
atendimentos, 05 apresentavam suspeita de câncer de pele e 
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95% tinham outras dermatoses; 12 encaminhados com lesões 
orais graves. Com este projeto, a USF coloca em prática as 
diretrizes de acolhimento e intersetorialidade, materializando os 
princípios do SUS da universalidade, integralidade e 
acessibilidade na atenção à saúde do trabalhador. 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Atenção primária à 

saúde. Promoção da saúde. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Há cinco anos, preocupados com os problemas de saúde 

de trabalhadores da orla de Ponta Negra, profissionais de 

saúde da Unidade de Saúde da Família (USF) Ponta Negra 

iniciaram atividades sistemáticas na zona de praia, 

consubstanciadas no Projeto Saúde na Praia - onde o SUS se 

encontra com o Mar. Este projeto tem sido reforçado, 

especialmente, com o apoio de estudantes e professores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e de 

outras Instituições de Ensino Superior (IES), tendo sido 

transformado em ação de extensão, em 2018. O referido 

Projeto tem por objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde 

por parte da população trabalhadora, em particular, do público 

do sexo masculino, menos presente nos serviços de saúde, 

dado o horário de funcionamento e as questões culturais que, 

historicamente, distanciam os homens dos serviços e 

equipamentos sanitários (BRASIL, 2009). A maior parte desses 

trabalhadores mora na Vila de Ponta Negra, área de 

abrangência da Estratégia Saúde da Família. 

No sentido de mudar a realidade supracitada, em 2009, 

o Ministério da Saúde (MS), cria a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), com o objetivo de 
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orientar as ações e serviços de saúde para a atenção à 

população masculina, visando a integralidade e equidade no 

cuidado, a humanização da atenção. A referida Política dá 

ênfase na promoção, no reconhecimento e respeito aos direitos 

do homem, considerando as peculiaridades socioculturais 

(BRASIL, 2009). Neste sentido, o Projeto Saúde na Praia: onde 

o SUS encontra com o Mar, pode ser uma estratégia de 

materialização desta Política (BRASIL, 2009). 

 De fato, por trás da orla, estende-se, sobre dunas, a Vila 

de Ponta Negra, território ocupado, originalmente, por 

pequenos agricultores e pescadores, hoje, uma comunidade 

bastante heterogênea, com áreas de extrema pobreza e 

vulnerabilidade, onde atua prioritariamente a equipe de Saúde 

da Família.  A Vila tem peculiaridades e contrastes. Habitam no 

mesmo território pescadores, rendeiras, artesãos, ambulantes, 

todos “autóctones”, mas também, funcionários dos hotéis e 

pousadas que lá se estabeleceram, assim como estrangeiros, 

profissionais liberais, que buscam uma proximidade com a “orla 

comercial” e com o mar (SILVA, 2013). 

A Vila de Ponta Negra situa-se em uma ampla região de 

Natal, marcadamente turística, que apresenta configurações 

geográficas, com características históricas, econômicas e 

sociais peculiares. Além da Vila, esta região compreende um 

conjunto residencial, edificado graças a programas do antigo 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e uma vasta região 

Hoteleira (SILVA, 2013), em meio a antigas residências 

secundárias, hoje, moradias principais de classe média e alta. 

Desde 2014, a equipe de saúde vem realizando diversas 

atividades na orla de Ponta Negra, de acordo com o calendário 

das ações programáticas do Ministério da Saúde, iniciando com 



SAÚDE NA PRAIA: AÇÃO ESTRATÉGICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

915 
 

o período carnavalesco, com foco nas IST-HIV/AIDS, saúde da 

mulher, saúde mental, prevenção do suicídio, saúde do homem, 

arboviroses, dentre outras. Ao longo dos 5 anos de existência 

do Projeto, foram realizadas ações permanentes de 

imunização, verificação de glicemia, testagens de IST’s (HIV, 

hepatites virais e sífilis), aferição de pressão arterial, 

distribuição de preservativos e de hipoclorito de sódio, além de 

ações educativas. 

Mediante observação de fatores de risco, tais como 

exposição solar contínua e sem proteção dos trabalhadores da 

orla, sentiu-se a necessidade de abordar a temática da 

prevenção de câncer oral e perioral, além de câncer de pele, 

bem como atuar no diagnóstico precoce de lesões precursoras 

desses tipos de câncer e/ou suspeitas, para o devido 

encaminhamento. Para tanto, buscou-se apoio, inicialmente, do 

Departamento de Odontologia (DOD), da UFRN, mais 

precisamente, do Laboratório de Patologia Oral. Contou-se com 

o apoio do Internato de Medicina.  

De fato, o atendimento e registro de ações deixou 

antever que a desproteção dos trabalhadores e trabalhadoras 

da orla e a dificuldade de acesso a serviços de saúde, por conta 

dos horários de trabalho têm gerado graves problemas de 

saúde. Não raro são os casos de sífilis, HIV, lesões 

cancerígenas, além de elevados índices glicêmicos e de 

pressão arterial. Tal problemática inquietou a equipe que se 

direcionou ao MPT (Ministério Público do Trabalho), a outros 

setores da UFRN e a entidades profissionais capazes de apoiar 

a iniciativa para uma intervenção mais ampla.  

Foi, então, elaborado um projeto de pesquisa-ação, 

focando mais diretamente o câncer de pele, oral e perioral, que 
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está em vias de negociação e de submissão na Plataforma 

Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, para o 

Brasil, estimam-se 11.200 casos novos de câncer da cavidade 

oral em homens e 3.500 em mulheres para cada ano do biênio 

2018-2019. Esses valores correspondem a um risco estimado 

de 10,86 casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a 

quinta posição, em tipos de câncer no País; e de 3,28 para cada 

100 mil mulheres, sendo o 12º mais frequente dentre todos os 

cânceres (BRASIL, 2017).  

Tais atividades corroboram com as práticas de promoção 

da saúde, que fazem parte do cotidiano das equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF). São experiências cujas 

ações se desenvolvem na produção do cuidado, tanto no 

campo individual quanto no coletivo, buscando formas de 

mudança, adicionando uma compreensão mais ampla do 

processo saúde e doença e do cuidado, efetivando ações de 

promoção da saúde e ações intersetoriais (VILAR, 2014).  

Assim, à medida em que o projeto foi sendo 

desenvolvido, novas necessidades de saúde da população 

trabalhadora foram sendo identificadas, novas parcerias e apoio 

têm sido mobilizados.  Diante dos resultados obtidos, toda 

equipe motivou-se a dar continuidade às ações, a despeito das 

dificuldades materiais enfrentadas. Merecem destaque o amplo 

aprendizado por parte de todos os participantes, em particular, 

dos estudantes da área da saúde de várias universidades 

locais, especialmente, da UFRN e a repercussão na mídia local, 

que sempre destaca a importância da intervenção, na 

ampliação do acesso às ações do Sistema Único de Saúde 

(SUS), servindo de alerta para a população, em geral, sobre 

graves problemas de saúde pública. Chamamos a atenção para 
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a importância de ações desta natureza, no sentido de fazer 

valer os princípios do SUS, notadamente, a universalidade e a 

equidade, quando equipes de saúde se dirigem aos locais de 

concentração de segmentos mais vulneráveis da população e 

buscam com estes estabelecer vínculos duradouros. 

Neste sentido, foram iniciadas atividades educativas, 

exames de rastreamento e um projeto de pesquisa, com o 

objetivo de investigar a incidência e a concentração dos raios 

UVA e UVB na orla de Ponta Negra/Natal-RN, bem como 

identificar em trabalhadores desta região a prevalência de 

lesões de pele, orais e periorais.  

Lucena (2011) aponta que os níveis de radiação solar 

durante todo o ano observados no litoral do Estado do Rio 

Grande do Norte e, especialmente, em Natal, são similares aos 

registrados em regiões montanhosas da Bolívia. Decorrem daí, 

elevados índices de queimaduras e de distúrbios oftalmológicos 

além de uma das maiores incidências de câncer de pele do 

País. O autor adverte, que uma exposição solar repetida e 

prolongada e o tipo de ocupação são fatores responsáveis pela 

maior incidência de lesões labiais e cutâneas, além dos danos 

à visão, que não podem ser subestimados, deixando antever a 

necessidade de se adentrar no mundo das doenças 

oftalmológicas desencadeadas os agravadas pela exposição 

aos raios solares. Pesquisas indicam que a exposição 

prolongada aos raios solares pode provocar lesões em diversas 

estruturas dos olhos, a exemplo da córnea, do cristalino, da 

retina ou mesmo da pálpebra (FERREIRA et al, 2018). A 

degeneração macular, relacionada, em geral, à idade, nos 

casos de pessoas com exposição prolongada à radiação UV 

ocorre com maior frequência (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 
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OLIVEIRA, 2001).   Ademais, a exposição excessiva favorece o 

desenvolvimento mais precoce de cataratas. 

Nesse contexto, Lucena (2011), chama atenção para os 

trabalhadores da orla, notadamente, aqueles envolvidos com a 

venda de alimentos e bebidas, atividades de limpeza, 

ambulantes, motoristas de buggys, pescadores, trabalhadores 

da limpeza urbana, dentre outros, por serem os mais 

suscetíveis ao fotodano, uma vez que recebem de 6 a 8 vezes 

mais doses de radiação UV  se comparados a outros 

trabalhadores que exercem suas atividades em locais fechados. 

A maioria desses trabalhadores insere-se em relações 

informais de trabalho, não sendo cobrados pela realização de 

exames médicos admissionais, periódicos e outros realizados 

nas empresas. A vulnerabilidade destes é ainda maior se 

considerarmos a fragilidade das  políticas voltadas para a 

promoção da saúde e realização de exames médicos de 

prevenção e diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho, 

no âmbito do SUS, resultando, em geral, na invisibilidade 

epidemiológica dos fenômenos relativos à saúde do trabalhador 

informal e daqueles envolvidos em atividades artesanais, como 

pescadores e coletores de mariscos (PENA; MARTINS & 

REGO, 2013). Tais situações justificando a escolha de ações 

direcionadas a esse público.  

Atualmente, as atividades do Projeto já fazem parte do 

calendário de ações sanitárias da cidade. De fato, o “Projeto 

Saúde na Praia: quando o SUS encontra o mar” pode ser 

considerado uma iniciativa já consolidada, cujo objetivo é 

desenvolver ações de promoção e de prevenção à saúde 

direcionada, principalmente, aos trabalhadores da orla.  
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Portanto, o presente trabalho consiste em um relato de 

experiência, com o objetivo apresentar de modo 

contextualizado, a vivência da equipe de saúde da família, da 

Unidade de Saúde de Ponta Negra - Natal/RN, destacando 

aspectos significativos, metodologia utilizada, bem como 

aprendizados e desafios, com vistas à sustentabilidade das 

ações. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A equipe da unidade de saúde da família de Ponta de 

Negra busca adotar metodologias participativas para envolver 

os diferentes públicos, atuando de modo interdisciplinar e 

multiprofissional, com a participação ativa de estudantes e 

professores da UFRN. A cada início de semestre, os estudantes 

dos componentes curriculares acolhidos pela USF de Ponta 

Negra são mobilizados a participar do Projeto e são inscritos 

para as diferentes ações, uma vez que atividades realizadas, 

cobrem moradores, trabalhadores e população flutuante da 

praia. Portanto, a quantidade estimada de estudantes varia de 

semestre a semestre, e da população beneficiada também.  

Para a realização das atividades de promoção e de 

prevenção à saúde,  são observados os seguintes passos: 

planejamento das ações, com a distribuição dos profissionais e 

estudantes nas diversas atividades a serem realizadas; 

elaboração de materiais a serem utilizados nas campanhas de 

educação em saúde; preparação de kits com preservativos, 

protetores solar e outros materiais para serem distribuídos; 

abordagem dos trabalhadores da orla informando sobre o 

projeto e sensibilização para o cadastramento (incluindo 
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aqueles de ambientes fechados como lojas e restaurantes); 

atualização dos dados cadastrais, do Cartão SUS e do 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) dos trabalhadores a 

serem acompanhados pelo projeto; realização de 

procedimentos de testagem, aconselhamento aos usuários e 

encaminhamentos devidos, de acordo com os resultados 

encontrados; realização de imunização Hepatite B e de de 

acordo com a disponibilidade de doses pelo SUS; realização de 

campanhas em função do calendário do SUS (prevenção de 

câncer de mama, de próstata, prevenção de suicídio, dentre 

outros). 

Além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

são utilizados glicosímetros, tiras para verificação de glicemia, 

kits de teste rápido (HIV, sífilis e hepatites virais), tensiômetros, 

estetoscópios, vacinas, seringas e agulhas descartáveis e 

demais insumo. 

Há um registro sistemático de todas as ações em livro 

específico. Em caso de realização de imunização, os dados são 

inseridos no Sistema do Programa Nacional de Imunização 

(SPNI). 

A depender das parcerias obtidas, amplia-se o arco de 

ações. Por exemplo, em uma edição são privilegiadas as 

orientações quanto à prevenção de câncer de mama, com a 

participação de estudantes e professores de enfermagem ou de 

medicina; em outras edições o foco é no câncer de próstata, em 

outras nas doenças relacionadas ao descarte incorreto do lixo 

na orla, como também das arboviroses (Dengue, Zika  e 

Chikungunya).  

As edições são realizadas bimestralmente e ocorrem em 

dois dias. A programação começa sempre com atividades 
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coletivas que buscam sensibilizar para o autocuidado do corpo 

e da mente, a exemplo de danças circulares, biodanza, 

alongamento e relaxamento. 

Por meio dos apoios de diversos órgãos federais, 

estaduais e municipais mobilizados como apoiadores, a 

depender da ênfase e das possibilidades concretas, a cada 

intervenção são realizados atendimentos diferentes: 

reconhecimento de paternidade (Conselho Nacional de 

Justiça); campanha para sensibilização à doação de órgãos 

(Secretaria Estadual de Saúde do RN (SESAP); prevenção do 

suicídio, etc. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Seguindo o calendário do SUS e acompanhando o ritmo 

das atividades universitárias, para possibilitar maior amplitude 

às ações, com a participação direta de estudantes e 

professores, o eventos que compreendem tanto ações de 

promoção e de prevenção (imunização, testes rápidos, aferição 

de pressão, glicemia, exame odontológico de rastreamento de 

lesões pré-cancerígenas e de pessoas com ISTs, identificação 

de pessoas com diabetes mellitus,  discussão sobre 

arboviroses, solicitação de exames do PSA para homens acima 

de 45 anos, adoecimentos psíquicos e prevenção de suicídio, 

doação de sangue e órgãos, dentre outras).  

Dessa forma na orla de Ponta Negra, a principal praia 

urbana de Natal/RN, são instalados trailers, e tendas, que 

acolhem a equipe da Unidade de Saúde da Família de Ponta 

Negra, estudantes e professores de universidades locais. 

Durante duas manhãs, a cada edição do Saúde na Praia, cerca 
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de 30 pessoas (profissionais de saúde e estudantes) 

distribuem-se nas mesas e setores para acolher, aconselhar, 

orientar e realizar os procedimentos de saúde. Ali, são 

atendidos, principalmente, trabalhadores inseridos em 

atividades formais e informais, turistas e banhistas que 

frequentam Ponta Negra, suas praias e as praças da Vila. 

Todos os atendimentos são registados em livro de ata e os 

dados vacinais são digitalizados no Sistema Nacional de 

Imunização (SPNI).   

A contar de novembro de 2014 a setembro de 2019, 

foram realizadas 24 edições, das quais 19 foram na orla e 05 

na praça central da comunidade, por ocasião dos festejos 

juninos. 

Foram efetuados 3602 testes rápidos de HIV, Sífilis, 

Hepatites B e C, dos quais 9 positivaram para HIV, 26 para 

Sífilis e 04 para Hepatite C, tendo os usuários sido devidamente 

encaminhados e orientados quanto ao tratamento. Esta 

atividade permite tratamento mais precoce e tentar quebrar a 

cadeia de transmissão. 

Verificou-se que 73% da população atendida na orla é do 

sexo masculino, destes, 24% apresentou PA alterada (maior 

que 140 x 90mmHg) contrastando com 17% de alteração da PA 

apresentada pelo público feminino. Quanto às elevações de 

Taxa Glicêmica pós-prandial, considerada nesse estudo igual 

ou acima de 140mg/dl, as mulheres apresentaram 18% 

enquanto os homens 14%.  

Ademais, realizamos um Rastreamento Populacional 

(SESAB 2010) do Diabettes Mellitus (DM) tipo 2, que tem como 

principal objetivo rastrear quem tem alto risco para desenvolver 

a doença (prevenção primária) e rastrear quem tem diabetes 
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mas não sabe (prevenção secundária), a fim de oferecer o 

tratamento mais precoce (BRASIL, 2013). Verificamos que as 

mulheres apresentaram risco maior de vir a ser portadora de 

DM, com 78% de chances, e os homens apresentaram 63%.  

Em relação ao câncer de boca, nas últimas três edições, 

51 pessoas foram submetidas ao exame físico extra e intra-oral, 

visando verificar as partes moles da cavidade oral. Destas 51 

pessoas, 13 foram identificadas com lesões compatíveis à 

Queilite Actínica (lesão com potencial de malignidade para 

câncer de lábio e boca) em estágio avançado sendo 

encaminhadas para o serviço de Estomatologia do 

Departamento de Odontologia da UFRN e seguem em 

tratamento e acompanhamento. 

Ressalta-se que a proposta inicial de localizar os 

trabalhadores do sexo masculino da Vila de Ponta Negra na orla 

marítima tem sido alcançada, pois nas atividades identifica-se 

em sua maioria homens nas mais variadas profissões e em 

idade produtiva.  

Ainda constitui um grande desafio para o SUS, buscar 

incluir aqueles que participam das mais variadas atividades 

produtivas em nossa sociedade, especialmente, aqueles 

inseridos nas chamadas atividades informais. A proteção 

universal à saúde do trabalhador, com vistas à redução das 

iniquidades, implica em proporcionar cobertura também às 

categorias de trabalhadores artesanais não assalariadas 

(PENA, MARTINS, REGO, 2013). Neste sentido, pode-se 

afirmar que o Projeto Saúde na Praia dá sua contribuição  

Em 05 anos de experiência, foram atendidas 4000 

pessoas, contemplando diversos tipos de procedimentos. Em 

cada edição, são distribuídos materiais educativos (câncer de 
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pele, de boca, de mama, doenças infectocontagiosas, diabetes 

e hipertensão, tuberculose, arboviroses, dentre outros); são 

entregues preservativos masculinos e femininos e frascos de 

hipoclorito. 

 Os trabalhadores atendidos na orla, identificados como 

moradores da Vila, são orientados a procurar a Unidade de 

Saúde e, na medida do possível, agendados para atendimentos 

por médicos e enfermeiros ou ainda direcionados a procurar o 

Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS. Em casos de 

urgência, o usuário é encaminhado imediatamente a uma 

Unidade e Pronto Atendimento (UPA) ou ainda quando 

identificados casos de HIV, o usuário é direcionado ao Serviço 

Atenção Especializada do Município de Natal. Nos casos de 

sífilis e hepatites virais, solicitam-se exames laboratoriais e são 

feitas as devidas orientações. Nos casos de lesões orais e 

periorais, a pessoa atendida é encaminhada para a clínica do 

Departamento de Odontologia, da UFRN.  

Com o Projeto, a Unidade de Saúde da Família (USF) de 

Ponta Negra, coloca-se na perspectiva indicada pela Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), 

no sentido se aproximar-se do local de exercício das atividades 

laborais de moradores da Vila de Ponta Negra, buscando 

contemplar especificidades das condições de trabalho na 

anamnese, com vistas a uma atenção à saúde de melhor 

qualidade (BRASIL, 2018).  

Com a pesquisa ora iniciada sobre câncer de pele, oral e 

perioral, mais um passo será dado, a fim identificar agravos e 

fatores de risco à saúde do trabalhador e da trabalhadora, 

fornecendo dados para as autoridades públicas agirem no 

sentido da prevenção à saúde de usuários, em geral, não 
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atendidos precocemente que, em muitos caso, resultam em 

custos elevados para o SUS, quando o cuidado ocorre apenas 

uma vez que a situação já apresenta nível elevado de 

gravidade. Finalmente, demonstra-se a pertinência e 

importância do papel central da APS na implementação da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT). (BRASIL, 2018). 

Ademais, o Projeto tem potencial para avançar na 

promoção e na coordenação efetiva do cuidado, reforçando a 

longitudinalidade e a integralidade, sendo, para tal, o acesso a 

condição imperativa. Ao deslocar-se para a orla, a equipe de 

Ponta Negra, inicialmente, investe no acesso, em seguida, na 

construção de vínculo, para, então, ter o usuário-trabalhador 

presente nos seus processos de atenção á saúde de modo 

perene (TESSER; NORMAN; VIDAL, 2018). 

Para a APS, prover e coordenar efetivamente um 

cuidado longitudinal, abrangente (integral) e orientado à família 

e comunidade, o acesso ao cuidado é condição sine qua non. 

No Brasil, apenas a ESF aproxima-se disso, mas a APS nunca 

teve regra clara para a provisão de acesso oportuno, em escala 

nacional e em contextos locais. 

Esse projeto já tem chamado a atenção da população em 

geral e de autoridades sanitárias inclusive de outros Estados. 

Todavia, tem enfrentado dificuldades para ser realizado a cada 

dois meses. Dentre elas, destacam-se a  ausência de trailer, de 

tenda para instalar a equipe, de vestuário e equipamentos de 

proteção e mesmo insuficiência de insumos, que são supridas, 

muitas vezes, por meio de cotização dos próprios trabalhadores 

da USF e professores da UFRN e do apoio dos donos de 
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quiosques e de pousadas situadas à proximidade do local de 

instalação da tenda. 

      
CONCLUSÕES 

 

Para além dos dados quantitativos, ressalta-se o 

fortalecimento de vínculos entre profissionais da ESF e 

moradores/usuários, a busca ativa de trabalhadores que, de 

hábito, não frequentam a unidade de saúde ou, ali se dirigem 

apenas em casos mais graves/agudos. Para muitos, o 

tratamento mais precoce de doença crônicas não 

transmissíveis e de doenças infectocontagiosas torna-se 

possível. Em todos os casos, identificar um agravo e iniciar um 

processo de tratamento o mais cedo possível pode ser definidor 

de seu caminhar na vida. Muitos destes trabalhadores são, 

então, inseridos em ações de saúde e passam a ter acesso ao 

tratamento devido. O aconselhamento para um vínculo com 

uma equipe de saúde constitui outro aspecto relevante.   

No caso das doenças infectocontagiosas, quando da 

identificação no teste rápido, a pronta intervenção pode ser 

determinante para quebrar a cadeia de transmissão. Em um 

cenário de aumento exponencial dessas infecções, o fato de ir 

ao encontro do trabalhador que, por iniciativa própria não 

procuraria o serviço e lhe propor uma averiguação, um 

atendimento é fundamental para sua saúde. 

O Projeto de pesquisa sobre câncer oral, perioral e de 

pele permitirá conhecer mais a fundo as características da 

população trabalhadora da orla, detectar precocemente lesões 

e outros agravos à saúde e fazer os devidos encaminhamentos 

de modo mais sistemático. Ademais, obteve-se o apoio da 
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Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho 

(ANEST) que entrou no projeto para realizar mediação dos 

níveis de radiação solar, de modo georreferenciado. Com esses 

dados disponíveis, as autoridades públicas poderão ser 

acionadas no sentido de exigir dos empregadores proteção e 

buscar fornecer proteção e as devidas orientações para os 

trabalhadores informais ali presente. Importa conscientizar a 

sociedade, de modo geral, e as autoridades sanitárias, em 

particular, dos custos sociais e financeiros para o SUS, com a 

grande incidência de câncer de pele, oral e perioral, com os 

problemas oftalmológicos que atingem esses trabalhadores. 

Apesar do reconhecimento por parte da equipe e de 

algumas autoridades locais, os desafios ainda são de grande 

monta. Muitas vezes a equipe se depara com dificuldades de 

transportes e de conservação dos materiais, cadeiras, mesas e 

tendas são, em geral, tomadas em empréstimo ou alugadas 

pelos trabalhadores da USF e professores da UFRN, por vezes, 

faltam insumos básicos com luvas e mascaras, camisas com 

proteção solar para os trabalhadores envolvidos na ação, 

dentre outros. 

Mas, é importante destacar que este projeto possibilita 

concretamente à equipe da Estratégia de Saúde da Família 

colocar em prática as diretrizes de acolhimento, de 

intersetorialidade, de promovendo saúde de modo 

interdisciplinar e multiprofissional, materializando os princípios 

do SUS de universalização, integralidade, acessibilidade.  

Além disso, o Projeto tem possibilitado aos universitários 

envolvidos, uma formação baseada não só na técnica, mas 

sobretudo, em princípios éticos-sociais, visando reforçar o tripé 

ensino-serviço-comunidade. 
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RESUMO: A Síndrome de Burnout é considerada um problema 

de ordem social, gerando um grande sofrimento e esgotamento 

profissional ao trabalhador atingido. Objetivo: Identificar os 

principais fatores associados à Síndrome de Burnout em 

profissionais de saúde emergencistas. Metodologia: Trata-se 

de uma revisão integrativa de literatura. Os descritores 

utilizados foram: “Síndrome de Burnout”, “Profissionais de 

Saúde” e “Emergências” e o descritor booleano AND entre cada 

descritor. Pesquisou-se na Biblioteca Virtual em Saúde e no 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de  Pessoal de Nível Superior, nas bases de dados: Scopus, 

Web of science, Biblioteca Cochrane, Gale Academic OneFile 

e National Library of Medicine. Resultados: identificou-se maior 

predomínio da Síndrome em emergencistas  do sexo feminino, 

com idades entre 30 e 40 anos, bem como em profissionais que 

trabalham por dois turnos diários, principalmente em 

mailto:joycesantos97@gmail.com
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enfermeiros. Principais fatores estressores identificados: baixos 

salários, violência laboral, má qualidade de sono, morte de 

pacientes e tabagismo. A Síndrome representa um grande fator 

de custo para as organizações. A dimensão exaustão 

emocional mostrou-se mais prevalente dentre as três 

dimensões de Burnout. Conclusão: destaca-se a importância 

da realização de mais pesquisas nacionais sobre a Síndrome 

de Burnout, possibilitando um maior conhecimento e a adoção 

de medidas específicas para a prevenção e tratamento de 

profissionais acometidos pela síndrome. 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Profissional de Saúde. 

Emergência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Modificações nas condições de trabalho vêm sendo 

vinculadas ao aumento da prevalência de riscos psicossociais, 

podendo influenciar o profissional mentalmente e fisicamente 

(MOUKARZEL et al.,  2019).  

E a Síndrome de Burnout (SB) também conhecida como 

Síndrome do Esgotamento Profissional, configura-se por um 

sofrimento psíquico que ocorre em resposta a fatores 

estressores prolongados que aumentam o risco de sofrimento 

e esgotamento do profissional  em âmbito laboral, tais como o 

aumento da carga de trabalho, problemas da própria instituição 

e fatores emocionais em resposta ao sofrimento, ou até mesmo 

a morte de pacientes. Dessa forma, a síndrome decorre de uma 

vivência profissional com relações complexas, o que resulta em 

um desgaste do interesse pelo trabalho por parte do profissional 
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(LUZ et al., 2017; CAPONNETTO; MAGRO; INGUSCIO, 

CANNELLA, 2018).  

O termo Burnout foi difundido no ano de 1974, pelo 

psicanalista alemão Herbert Freudenberger, mas somente no 

ano de 1977, o termo propagou-se amplamente a partir da sua 

divulgação pelos psicólogos Maslach e Pines durante um 

Congresso Anual da Associação Americana de Psicólogos 

(HEINEMANN; HEINEMANN, 2017). 

 A síndrome em questão possui grande influência no 

engajamento do indivíduo em relação ao seu trabalho, o que 

acarreta no desenvolvimento de condutas negativas no 

ambiente laboral por parte do profissional, levando a uma 

dificuldade no relacionamento com os clientes e com a 

instituição de modo geral. Como consequências, há uma 

geração de sequelas emocionais e práticas ao profissional e 

aos demais envolvidos (OLIVEIRA; ARAÚJO,  2016).  

 Para Ferreira et al. (2015) a SB possui três dimensões, 

sendo elas: a exaustão emocional, a despersonalização e a 

redução da realização profissional. Na primeira, o profissional 

apresenta uma redução da sua energia, não possuindo forças 

para continuar a trabalhar, nela ele possui sentimentos de 

desesperança, fraqueza e preocupação. A despersonalização 

está relacionada a mudanças na assistência prestada, pois o 

cuidado é substituído por pensamentos e atitudes negativas em 

relação a clientes e colegas. E a baixa realização profissional 

evidencia-se quando há um desinteresse pelo trabalho por 

parte do profissional, havendo uma redução do sentimento de 

competência laboral. 

Estima-se um custo de mais de 150 bilhões de dólares 

para as organizações dos Estados Unidos da América por ano 
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com a Síndrome de Burnout. Dessa forma, as suas 

consequências devem ser analisadas para além dos gastos 

financeiros, devido a grande insatisfação, rotatividade e níveis 

de aposentadoria causados pela SB (FRANÇA et al., 2014). 

Vale ressaltar, ainda, que a Síndrome de Burnout representou 

cerca de 7% dentre os distúrbios psicológicos comunicados por 

médicos do trabalho em 2012 na França (MOUKARZEL et 

al.,  2019). 

No Brasil, o decreto 3.048 de 18 de novembro de 1999, 

demonstra a lista de doenças relacionadas ao trabalho e os 

seus principais fatores causadores. Nele, a Síndrome de 

Burnout encontra-se na categoria de Transtornos mentais e de 

comportamento relacionados com o trabalho (Grupo V da CID-

10), possuindo código Z73.0, o de decreto define a síndrome 

como a “sensação de estar acabado” (BRASIL, 1999). 

Para Zomer e Gomes (2017) a síndrome pode 

desenvolver-se em qualquer profissão, mas as profissões que 

se encontram em maior vulnerabilidade a doenças 

ocupacionais, de acordo com a Organização Internacional do 

Trabalho, são os profissionais de saúde. 

Ademais, destaca-se a grande demanda proveniente 

das profissões da área da saúde, sendo necessário constantes 

atualizações e capacitações, adaptação a diferentes ambientes 

de trabalho e normas de diferentes instituições, fatores que 

contribuem para o desenvolvimento de um desgaste tanto 

físico, quanto emocional e psíquico, o que pode levar ao 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout (SANTOS; SANTOS; 

LIMA, 2018). 

 De acordo com Hamdan e Hamra (2017) há uma grande 

prevalência da Síndrome de Burnout, sobretudo, nos 
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profissionais de urgência e emergência, pois estes se expõem 

a um maior número de fatores estressores diariamente, tais 

como a alta pressão no trabalho, pouco apoio psicológico e 

assistencial, além da carga psicológica de lidar diretamente 

com o sofrimento humano, e muitas vezes com a morte, o que 

pode influenciar de forma significativa na qualidade de vida e 

motivação do trabalhador (CAPONNETTO; MAGRO; 

INGUSCIO, CANNELLA, 2018). 

Diante disso, esse estudo justifica-se pela necessidade 

e importância de um maior conhecimento sobre o que a 

literatura aborda em relação a Síndrome de Burnout, 

especificamente em profissionais emergencistas. Visto que 

devido a complexidade e tensão cotidiana intrínsecas ao 

trabalho desses profissionais, sendo uma das principais 

categorias afetadas pela síndrome. Ressalta-se, ainda, a 

importância da presente revisão para a saúde pública e para a 

qualidade de vida do profissional emergencista, a medida que 

permite a formulação de condutas e uma melhor assistência a 

esses indivíduos, a partir de um maior aprendizado sobre os 

principais fatores associados a síndrome.  

Para tanto, foi proposto uma revisão integrativa de 

literatura, baseada na seguinte questão norteadora de 

pesquisa: “Quais os principais fatores associados à ocorrência 

da Síndrome de Burnout em profissionais emergencistas?”. 

 Desse modo, o estudo objetiva identificar os principais 

fatores associados à Síndrome de Burnout em profissionais de 

saúde emergencistas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi delineado como uma revisão integrativa. 

Esse tipo de revisão possui o  objetivo de determinar o 

conhecimento atual sobre uma determinada temática, de modo 

a  agrupar, analisar e sintetizar os resultados obtidos por meio 

dos estudos, contribuindo de forma significativa para a melhora 

da prática assistencial e dos cuidados voltados ao paciente  

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A busca foi realizada em outubro de 2019. Para a sua 

concretização, percorreu-se as etapas preconizadas pelo 

Joanna Briggs Institute: formulação da questão norteadora da 

pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e de 

exclusão, determinação da estratégia de busca a ser utilizada, 

avaliação e extração dos dados obtidos, e síntese e 

apresentação dos resultados (LOOCKHOOD et al., 2017). 

Para a elaboração da questão norteadora de pesquisa 

utilizou-se o método População, Conceito, Contexto (PCC), 

sendo a População: os profissionais emergencistas, o Conceito: 

os fatores associados à Síndrome de Burnout e o Contexto: 

inseridos nas áreas de urgência e emergência. Desse modo, a 

partir da utilização do método PCC, foi possível elaborar a 

seguinte questão norteadora de pesquisa: “Quais os principais 

fatores associados à ocorrência da Síndrome de Burnout em 

profissionais emergencistas?”. 

A partir da pergunta problematizadora, efetuou-se a 

pesquisa dos artigos científicos na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de  Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas 

bases de dados: Scopus, Web of science, Biblioteca Cochrane, 
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Gale Academic OneFile e National Library of Medicine 

(PUBMED). Para a localização dos artigos, utilizou-se uma 

estratégia de busca, com os seguintes descritores: Síndrome 

de Burnout (Burnout, Psychological), Profissionais de Saúde 

(Health Personnel) e Emergências (Emergencies) selecionados 

no Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical 

Subject Headings (MeSH). Para o cruzamento dos descritores 

controlados, utilizou-se o operador booleano “AND”. 

No que tange os critérios de inclusão, foram 

selecionados artigos publicados nos idiomas português, inglês 

e espanhol, disponíveis gratuitamente, em texto completo e 

produzidos no escopo temporal dos últimos cinco anos (2015-

2019). Foram excluídos artigos científicos que não abordem a 

temática proposta e que se encontrem duplicados nas bases de 

dados. 

Após a pesquisa nas bases de dados, foram encontrados 

609 artigos, dos quais, após a aplicação dos critérios de 

inclusão e de exclusão, e da leitura integral dos títulos e 

resumos dos artigos, foram selecionados 10 artigos científicos 

para a elaboração da presente revisão de literatura, conforme 

ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos científicos 
baseado nas diretrizes do PRISMA (adaptado). Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise das dez publicações selecionadas 

para a elaboração da presente revisão de literatura, elaborou-

se o Quadro 1, que conta com os autores do artigo científico, 

tipo de estudo, título e principais resultados de cada obra, 

conforme ilustrado abaixo. 
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Quadro 1. Caracterização dos artigos científicos de acordo com 

o autor, tipo de estudo, título e principais resultados. Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2019.  

 

AUTO
R 

(ANO) 

TIPO DE 
ESTUDO 

TÍTULO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Baruah 
et al. 
(2015) 

Estudo 
observacion

al 

Degree and 
factors of 
Burnout among 
emergency 
healthcare 
workers in Índia 

Houve uma maior prevalência 
da SB em indivíduos com idades 
entre 30 e 39 anos. O salário 
menor do que o esperado foi um 
dos fatores estressores. A falta 
de realização pessoal foi a 
dimensão de Burnout mais 
frequente, seguida de exaustão 
emocional.  

Capon
netto, 
Magro, 
Ingusti
o, 
Cannel
la 
(2018) 

Estudo de 
coorte 

Quality of life, 
work motivation, 
burn-out and 
stress 
perceptions 
benefits of a 
stress 
management 
program by 
autogenic 
training for 
emergency room 
staff: A pilot 
study 

O contato contínuo com o 
sofrimento é um dos 
determinantes de SB. A 
síndrome é uma grande causa 
de diminuição da produtividade 
e aumento de custos para as 
empresas. O Treinamento 
Autogênico obteve a diminuição 
do estresse, do risco para o 
desenvolvimento de SB. 

Ghaniy
oun, 
Shaker
i e 
Heidari 
(2017)  

Estudo 
observacion

al 

The Association 
of Psychological 
Empowerment 
and Job Burnout 
in Operational 
Staff of Tehran 

Verificou-se prevalências 
semelhantes e considerados 
níveis intermediárias entre as 
dimensões de Burnout nos 
estudados. Cerca de 45% da 
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Emergency 
Center 

amostra possuíam idades entre 
30 e 40 anos. 

Hamda
n e 
Hamra 
(2017)  

Observacion
al 

Burnout among 
workers in 
emergency 
Departments in 
Palestinian 
hospitals: 
prevalence and 
associated 
factors 

Enfermeiros são a categoria que 
apresentam maior prevalência 
de SB, assim como idades entre 
30 e 40 anos. Mais da metade 
relataram estarem passando por 
um momento de exaustão 
emocional.  

Mouka
rzel et 
al. 
(2019) 

Estudo 
observacion

al 

Burnout 
Syndrome 
among 
Emergency 
Department 
Staff: 
Prevalence and 
Associated 
Factors 

A SB foi mais associada ao sexo 
feminino, houve maior 
prevalência em enfermeiros. 
Enfermeiros apresentaram 
maior porcentagem de 
afastamento por doença, mais 
de um terço dos profissionais 
relataram má qualidade de 
sono. Houve grande prevalência 
de exaustão emocional e falta 
de realização pessoal.   

Landa-
Ramír
ez et 
al., 
(2017) 

Estudo 
observacion

al, 
prospectivo 

e 
correlacional 

Clima 
organizacional y 
factores 
relacionados con 
el burnout en 
urgencias 
médicas: un 
estudio 
correlacional  

A dimensão mais prevalente foi 
a de despersonalização. Metade 
relatou possuir uma concepção 
negativa do clima 
organizacional. Os sentimentos 
mais apresentados foram: 
depressão, ansiedade, 
desesperança e ideação 
suicida. 

Ríos 
Risque
z e 
García
-
Izquier

Estudo 
observacion
al com corte 
trasnversal 

Patient 
satisfaction, 
stress and 
burnout in 
nursing 
personnel in 

Verificou-se uma baixa 
prevalência de Burnout entre os 
profissionais de emergência, 
dentre eles, houve uma maior 
prevalência em profissionais do 
sexo feminino, bem como de 
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do 
(2016) 

emergency 
departments: A 
cross-sectional 
study 

enfermeiros que trabalhavam 
em dois turnos.  

Tarcan
, M. et 
al. 
(2017) 

Estudo 
observacion
al com corte 
transversal 

An analysis of 
the relationship 
between 
burnout, socio-
demographic 
and 
workplace 
factors and job 
satisfaction 
among 
emergency 
department 
health 
professionals 

Não houve diferença 
significativa entre os sexos 
feminino e masculino em 
relação a prevalência da SB. 
Verificou-se maiores índices de 
SB em enfermeiros e médicos. 
Mostrou mais frequente em 
profissionais que trabalhavam 
durante o dia e a noite, do que 
naqueles de apenas um turno. 
As dimensões da SB tiveram um 
efeito negativo no nível de 
satisfação com o trabalho. 

Wilson 
et al. 
(2017) 

Estudo 
observacion
al com corte 
transversal 

Quantifying 
Burnout among 
Emergency 
Medicine 
Professionals 

Verificou-se altas taxas de 
Burnout nas dimensões 
exaustão emocional e 
despersonalização. Como 
principais fatores de risco para 
SB obteve-se: sobrecarga no 
trabalho, violência laboral, 
distúrbios no sono, testemunhar 
morte de alguém, tabagismo e 
álcool. 

Worm 
et al. 
(2016) 

Estudo 
observacion

al, 
transversal, 
exploratório 
e descritivo. 

Risco de 
adoecimento de 
profissionais de 
enfermagem no 
trabalho em 
atendimento 
móvel de 
urgência 

Houve um predomínio do sexo 
feminino, grande prevalência em 
profissionais que atuam em 
plantões de 24 horas. Um 
número significativo de 
profissionais relataram estresse, 
insatisfação e desvalorização no 
trabalho, além de fortes 
cobranças por resultados e 
fiscalização de desempenho.  
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Fonte: elaboração dos próprios autores. 
 

A partir da categorização dos estudos selecionados, 

conforme ilustrado no Quadro 1,  verificou-se que 2017 foi o ano 

que mais obteve artigos que tratavam sobre o objeto de estudo, 

representando um total de 5 (50%) das 10 publicações 

analisadas, seguido do ano de 2016, com 2 publicações (20%), 

e dos anos de 2015, 2018 e 2019, possuindo apenas 1 estudo 

cada, o que representa uma porcentagem de 10% para cada 

ano. Vale salientar, ainda, que apenas 1  (10%) dos artigos 

selecionados, foi publicado no Brasil, evidenciando-se a 

escassez de artigos brasileiros sobre a temática abordada nas 

bases de dados pesquisadas. 

Ressalta-se, ainda, que a partir dessa categorização, 

verificou-se que na literatura utilizada para a presente revisão 

integrativa, houve um maior predomínio do estudo do tipo 

observacional, representando 9 (90%) dos 10 estudos 

selecionados. Verificou-se apenas um estudo de coorte,o que 

representa apenas 10% da amostra selecionada. 

 A partir da análise dos artigos selecionados, foi possível 

verificar que estes abordam, principalmente, a faixa etária e o 

sexo de maior prevalência da Síndrome de Burnout, a profissão 

mais afetada pela síndrome, da repercussão da Síndrome de 

Burnout para as empresas, a ocorrência das dimensões da SB, 

bem como dos principais fatores de risco e sintomas associados 

a doença. 

No que diz respeito a faixa etária de profissionais 

emergencistas em que a SB é mais prevalente, três dos dez 

estudos trazem uma maior prevalência naqueles que possuem 

idades entre 30 e 40 anos (BARUA et al. 2015; HAMDAN; 

HAMRAN, 2017; GHANIYOU; SHAKERI; HEIDARI, 2017). 
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Estudo realizado com profissionais do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência no Piauí, aponta dados semelhantes aos 

obtidos ao constatar como a faixa etária de 31 a 40 anos de 

idade, uma  das mais predominantes para o desenvolvimento 

da síndrome, possuindo incidência de 40,6% da amostra 

estudada (LUZ et al., 2017). 

Constatou-se uma maior prevalência da Síndrome de 

Burnout em profissionais emergencistas do sexo feminino 

(RÍOZ-RISQUEZ; GARCÍA-IZQUIERDO, 2017; MOUKARZEL 

et al., 2019; WORM et al., 2016). De acordo com Santos, 

Bittencourt e Rodrigues (2019) esse fato está relacionado a 

característa de grande feminização da área de enfermagem ao 

decorrer dos anos, já que esta é uma das profissões mais 

afetadas. E apenas um estudo verificou que não houve 

diferença significativa em relação a prevalência de Bunout em 

relação ao sexo dos profissionais emergencistas (TARCAN, et 

al., 2017).  

  Segundo pesquisa realizada na Itália, a Síndrome de 

Burnout representa um aumento de custos, considerado 

exponencial, para as instituições envolvidas, pois esta pode 

influenciar na diminuição da produtividade laboral, podendo 

acarretar, também, em ausência justificada por doença por 

parte do profissional (CAPONNETTO; MAGRO; INGUSTIO; 

CANNELLA, 2018). 

  Essa síndrome vem sendo vista como um problema de 

ordem organizacional, pois possui grande influência nos custos 

para as empresas devido a fatores como o aumento da 

rotatividade de profissionais, redução da qualidade e 

produtividade laboral, além de a SB poder relacionar-se a 
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outras doenças, proporcionando ainda mais complicações ao 

profissional (CANDIDO; SOUZA, 2016). 

  No México, estudo cujo objetivo é de identificar a 

associação entre o clima organizacional e o desenvolvimento 

de Burnout em equipe de emergência médica, verificou que 

metade dos indivíduos estudados relatou possuir uma 

concepção negativa do clima organizacional da empresa que 

em que trabalha. O estudo constatou que um clima 

organizacional considerado negativo está diretamente 

associado com a presença da Síndrome de Burnout, bem como 

com o desenvolvimento de fatores emocionais como a 

ansiedade, depressão, ideação suicida e o sentimento de 

desesperança por parte do profissional (LANDA-RAMÍREZ et 

al., 2017). 

  Dessa forma, o clima organizacional está diretamente 

relacionado as características do ambiente laboral, estando 

ligado a cultura organizacional, ao seu design e ao potencial 

humano da organização. Esses fatores podem ser percebidos, 

direta ou indiretamente pelo funcionário, possuindo um impacto 

significativo na conduta do profissional no ambiente de trabalho 

(CHUQUIYAURI; ESLAVA; KASANO; CRESPO, 2016). 

 Dessa forma, é grande importância o desenvolvimento 

de um maior aprendizado sobre a Síndrome de Burnout, 

possibilitando benefícios não só para os profissionais, mas para 

a própria organização. Pois permite uma maior reflexão sobre a 

saúde mental e suas repercussões para o trabalhador e para a 

empresa, o que auxilia no tratamento e prevenção de doenças 

relacionadas ao ambiente de trabalho (OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2016). 
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  A partir da análise dos artigos científicos, verificou-se que 

no que tange o cargo dos profissionais de saúde da área de 

emergência, as publicações abordaram, em sua maioria, os 

profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

Sendo que, muitos estudos, verificaram uma maior associação 

da Síndrome de Burnout em enfermeiros, sendo também, 

verificado uma maior frequência no que diz respeito a ausência 

no trabalho por doença por parte desses profissionais 

(HAMDAN; HAMRA, 2017; MOUKARZEL et al., 2019; TARCAN 

et al., 2017).  

  Para Santos, Bittencourt e Rodrigues (2019) esse fato é 

determinado pelas próprias características inerentes a prática 

da enfermagem, o que torna o profissional mais susceptível a 

Síndrome de Burnout. Visto que essa profissão conta com uma 

grande responsabilidade pela vida, bem como uma forte 

prestação de assistência. Dessa forma, o enfermeiro possui 

uma maior proximidade com o paciente, o que torna o 

sofrimento mais atrelado a essa categoria, contribuindo para 

que o enfermeiro desenvolva uma maior vulnerabilidade ao 

estresse, fadiga e ao esgotamento. 

  Destaca-se, ainda, que há uma grande preocupação em 

relação ao desenvolvimento dessa síndrome nesses 

profissionais de saúde, devido ao fato de a SB influenciar de 

forma negativa na qualidade da prestação de cuidados aos 

pacientes, pois os funcionários passam a não possuir o mesmo 

desempenho e motivação no exercício de sua função 

(ALMEIDA et al., 2016). 

  As pesquisas demonstraram como principais estressores 

que possuem influência no desenvolvimento da Síndrome de 

Burnout em profissionais da área de emergência: salários 
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menores do que o considerado adequado, sobrecarga no 

trabalho, violência laboral, má qualidade de sono, presenciar a 

morte de pacientes, além de tabagismo e álcool (BARUAH et 

al., 2015; WILSON et al., 2017). Para Baruah et al. (2015) é de 

grande importância a clara identificação dos fatores estressores 

das organizações, para que seja possível a adoção de 

estratégias específicas para a prevenção do esgotamento 

profissional, contribuindo para a qualidade de vida e aumento 

da satisfação do trabalhador em relação a sua atuação 

profissional. 

  Pesquisas abordam que profissionais emergencistas que 

trabalham dois turnos diários ou exercem plantões noturnos de 

24 horas, possuem maiores chances de adquirir a Síndrome de 

Burnout, quando comparados com aqueles que executam a sua 

profissão por apenas um turno (RÍOZ-RISQUEZ; GARCÍA-

IZQUIERDO, 2016; TARCAN et al., 2017; WORM et al., 2016).  

  Worm et al. (2016) afirma que esse fato está diretamente 

ligado ao cansaço excessivo e a má qualidade do sono desses 

profissionais. Sendo que, esses fatores podem levar desde a 

ocorrência de insatisfação laboral e problemas relacionados a 

alterações fisiológicas, convivência e problemas no ritmo de 

vida, até o desenvolvimento da Síndrome em questão. 

 No que se refere a dimensão de Burnout mais prevalente 

nos profissionais emergencistas abordados pelos estudos, 

comprovou-se uma maior frequência da dimensão exaustão 

emocional, seguida da dimensão despersonalização 

(HAMDAN; HAMRA, 2017; MOUKARZEL et al., 2019; WILSON 

et al., 2017). 

 Vale salientar, ainda, que dois dos dez artigos científicos 

analisados apresentaram discordância aos dados 
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anteriormente obtidos sobre o que diz respeito a dimensão de 

Burnout mais prevalente, ao verificar como dimensão da SB 

mais frequentes, a dimensão de falta de realização pessoal e 

de despersonalização (BARUAH et al., 2015; LANDA-

RAMIREZ et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

   A partir da realização desse trabalho foi possível 

identificar uma maior prevalência da Síndrome de Burnout em 

profissionais emergencistas  do sexo feminino, com faixa etária 

entre 30 e 40 anos, verificando-se, ainda, maior predomínio da 

síndrome em profissionais enfermeiros, principalmente em 

trabalhadores que exercem sua função por dois turnos diários 

ou plantões de 24 horas. Como principais fatores estressores, 

identificou-se baixos salários, violência laboral, má qualidade de 

sono, morte de pacientes, tabagismo e uso de álcool. Soma-se 

ainda, a repercussão de um clima organizacional negativo 

sobre o trabalhador, podendo ser fator desencadeador da SB. 

  Foi verificado que a Síndrome de Burnout representa um 

fator de grande custo para as organizações, refletindo de forma 

negativa na produtividade e provocando a ausência do 

trabalhador no ambiente de trabalho. Constatou-se, ainda, que 

dentre as três dimensões da SB, a dimensão exaustão 

emocional mostrou-se mais prevalente, seguida de 

despersonalização. 

   Por fim, destaca-se a importância da realização de mais 

pesquisas nacionais sobre a Síndrome de Burnout, sobretudo 

em profissionais emergencistas, de modo a contribuir para um 

maior conhecimento sobre a SB e seus principais fatores 
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associados, possibilitando a adoção de medidas específicas 

para a prevenção e tratamento adequado dos profissionais 

acometidos pela síndrome. 
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