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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, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

O que é saúde? O assunto foi discutido durante esse 

evento e aqui apresentado em forma resumida para registrar 

a preocupação dos profissionais envolvidos com o tema 

portanto, desejamos boa leitura e reflexão. 

Os livros “SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; 

Biotecnologia interativa; Odontologia interativa, 

Farmácia interativa, Meio ambiente: uma visão 

interativa 1 e 2, e Nutrição interativa 1 e 2” têm 

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 14 e 15 de dezembro de 2018 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. 

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: o objetivo do presente estudo foi relatar a vivência 
de acadêmicas de enfermagem na realização de ações 
educativas sobre medidas de controle e de prevenção de 
arboviroses em sala de espera de duas Unidades de Saúde da 
Família (USFs) do tipo integrada, vinculadas ao Distrito 
Sanitário III, do município de João Pessoa, Paraíba. A ação foi 
desenvolvida a partir de metodologia ativa, em que as 
estudantes interagiam com os usuários por meio de conversas, 
de exposição de imagens, aplicação de jogo dinâmico 
‘verdadeiro ou falso’, e também houve a distribuição de mudas 
da planta citronela, considerando que essa planta é vista como 
um repelente natural. No decorrer da ação foram observados os 
conhecimentos dos usuários e suas experiências sobre as 
arboviroses. Percebeu-se que os usuários têm um nível de 
conhecimento médio, adquirido por meio das mídias de 
comunicação, ou de forma empírica com a própria população. 
Aproximadamente 45% das pessoas presentes relataram que 
já tiveram algum tipo de arboviroses. Notou-se também que, 
algumas das pessoas presentes na sala de espera aguardavam 
consulta médica porque estavam apresentando alguns sinais 
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clínicos de arboviroses. Para finalizar a ação, os estudantes 
apresentaram as informações acerca da reprodução do 
mosquito e explicações necessárias quanto às dúvidas dos 
usuários, e realizou-se também o sorteio com a distribuição de 
mudas da planta Citronela entre os participantes. 
Palavras-chaves: Educação em saúde. Enfermagem. Saúde 
Coletiva.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O processo de descentralização do sistema de saúde 

brasileiro, conceberam várias propostas alternativas em termos 

da organização da atenção em saúde, tendo como objetivo 

atender as necessidades de saúde em diversos âmbitos. Diante 

disso, a Atenção Básica (AB) foi criada com o intuito de ser 

a responsável pela coordenação e organização do cuidado, 

desempenhar estratégias de ações educativas como também  

ser uma política de reorganização do modelo assistencial 

(ARANTES, 2016). 

A estratégia de promoção da saúde, tem como elemento 

central a educação em saúde. Quando realizada de modo 

efetivo, proporciona o empoderamento da população, a 

disseminação do conhecimento e o estímulo da participação 

social, desso modo potencializa a sociedade com hábitos 

adequados de repercussão direta sobre a saúde do indivíduo e 

da comunidade (VIEIRA ,et al., 2017). 

A educação em saúde é um assunto abrangente e 

complexo, devido suas abundantes dimensões que a 

compreendem: política, filosófica, social, religiosa, cultural, que 

envolvem aspectos teóricos-práticos do indivíduo, grupo, 

família, comunidade e sociedade. Além disso, engloba o 

processo saúde-doença nas ação de saúde, se fazendo 
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necessária para sua manutenção ou para prevenir e retardar a 

presença de processos patológicos, o que o torna fundamental 

para proporcionar qualidade de vida a pessoa, retardando as 

possíveis complicações do processo de adoecimento (SALCI, 

et al., 2013). 

Para o controle de doença transmissíveis de modo 

efetivo, discussões recentes sobre a saúde relatam a 

necessidade de maiores investimentos nas metodologias 

adequadas, com a finalidade de sensibilizar a sociedade sobre 

a necessidade de mudanças comportamentais que visem o 

controle dos vetores e no manejo ambiental adequado, em 

especial a ampliação do foco das ações de controle racional de 

vetores, para a minimização da utilização de produtos tóxicos, 

para que exista uma maior garantia da sustentabilidade às 

ações (MALECK, et al., 2017).  

Diante disso, a comunicação, a educação e mobilização 

social são ações indispensavéis para o bom desempenho dos 

programas de prevenção, promoção e recuperação da saúde, 

principalmente por sua capacidade de proporcionar espaços de 

diálogo e conversação entre profissionais, agentes de saúde e 

população, na busca da resolutibilidade dos problemas que os 

afetam. Ressata-se a importância do poder dessas práticas em 

produzir ou induzir modificações dos comportamentos e 

atitudes, em especial os contextos adversos à proteção e 

promoção da saúde (MALECK, et al., 2017). 

As arboviroses são doenças infecciosas transmitidas 

pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, sendo Dengue, Febre 

de Chikungunya e Zika-Vírus as mais comuns, constituindo-se 

em sério e grave problema de saúde pública na atualidade. 

Apresentam peculiaridades que as distinguem de outras 

doenças humanas tais como caráter imprevisível e explosivo 
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em nível global, transmissibilidade, relação estreita com o 

ambiente e comportamento humano, e a capacidade de 

prevenção e erradicação (LIMA-CAMARA, 2016). 

No Brasil, além de possuir condições ambientais 

favoráveis para a circulação, desenvolvimento e proliferação do 

mosquito, e consequentemente das arboviroses, visto que se 

trata de um país predominantemente tropical, a implementação 

dos programas federais de combate ao mesmo não tem 

alcançado o sucesso esperado devido aos problemas de 

infraestrutura das cidades, falta de saneamento básico e falta 

de envolvimento da população (BRASIL, 2016a; ZARA et al., 

2016).  

Além disso, as estratégias mais comuns adotadas na 

prevenção e combate ao mosquito falham por focarem na 

prática campanhista/higienista, como ações centradas na 

extinção dos criadouros domésticos, assumindo caráter 

temporário e não desenvolvendo as mudanças de hábitos e 

comportamentos, esquecendo-se que o usuário é um sujeito 

ativo da educação em busca de autonomia em seu cuidado 

(SILVA et al., 2015; VASCONCELOS et al., 2017). 

No que se refere às arboviroses enquanto uma questão 

de saúde pública, a educação em saúde se torna fundamental 

e a forma mais eficaz de prevenção, uma vez que as pessoas 

com conhecimento podem adotar medidas necessárias de 

controle e combate ao mosquito (GOMES, 2016); da mesma 

forma que representa uma importante estratégia no trabalho 

adotada pelos profissionais de saúde, sobretudo o enfermeiro 

(VASCONCELOS et al., 2017). 

Nesse contexto, para que as ações educativas atinjam 

seus objetivos, o enfermeiro, principalmente na Atenção Básica, 

deve organizá-las de modo didático e dinâmico para que os com 
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diferentes níveis de escolaridade possam entender a 

importância do conhecimento na prevenção contra as 

arboviroses, estimulando a participação ativa da população 

(CAREGNATO et al., 2008; PERES et al., 2015). 

Diante do exposto, este estudo teve o objetivo de relatar 

a vivência de acadêmicas de enfermagem na realização de 

ações educativas sobre medidas de controle e de prevenção de 

arboviroses por meio de conversas com usuários presentes em 

sala de espera de duas Unidades de Saúde da Família (USFs), 

do tipo integradas, do município de João Pessoa, Paraíba.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência que, de forma 

qualitativa, descreve aspectos vivenciados por estudantes de 

enfermagem, na oportunidade da realização de ações 

educativas em saúde, especificamente sobre a prevenção das 

arboviroses. 

As ações foram realizadas nas salas de espera de duas 

Unidades de Saúde da Família, do tipo integradas, que estão 

vinculadas ao Distrito Sanitário III, no município de João 

Pessoa, estado da Paraíba, no período compreendido entre 07 

e 16 de agosto de 2018, enquanto os usuários aguardavam o 

atendimento em conformidade as demandas que apresentaram 

ao serviço. 

Para elaboração da ação educativa recorreu-se aos 

conhecimentos de embasamento científico, utilizando artigos, 

manuais e protocolos editados pelo Ministério da Saúde, livros 

que abordam a temática, dentre outros materiais. A ação foi 

desenvolvida a partir de metodologia ativa, em que estudantes 

interagiam com os usuários por meio de conversas, de 
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exposição de imagens, aplicação de jogo dinâmico ‘verdadeiro 

ou falso’, e também houve a distribuição de mudas da planta 

citronela, considerando que essa planta é vista como um 

repelente natural.   

Destaca-se que, embora a ação tenha sido realizada em 

duas Unidades de Saúde da Família distintas, a forma de como 

foi operacionalizada e executada foi igual para ambas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foi realizada uma sondagem com 

aproximadamente 80 pessoas que estavam presentes nas 

salas de espera das USFs, a partir dos seguintes 

questionamentos sobre a temática: Quem já teve alguma 

arboviroses (Dengue, Zika ou Chikungunya)? Há quanto 

tempo? O que sentiram? Conhecem alguém que teve? 

Procuraram o serviço de saúde? Ficaram com algum sintoma 

da doença?  Quais seriam as formas de prevenção das 

mesmas? 

Como resposta dos questionamentos, observou-se que 

aproximadamente 45% das pessoas presentes relataram que já 

tiveram algum tipo de arboviroses, a cerca de mais ou menos 2 

anos; sentiram fortes dores no corpo, além de manchas 

vermelhas, dor nas articulações, cefaleia. Além dos 

participantes, alguns familiares e vizinhos também 

apresentaram os mesmos sintomas. Relataram ainda que 

procuram o posto de saúde e unidades de pronto atendimento. 

Os que tiveram a Chikungunya relatam dores até os dias atuais; 

e como formas de prevenção as que mais se destacaram foram: 

cuidados com o lixo, descarte de água parada e limpeza de 

caixas d’água. 
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De acordo com o boletim epidemiológico em 2017, entre 

as Semanas Epidemiológicas (SE), 1 até 52, foram registrados 

239.389 casos prováveis de dengue. Em 2018, até a SE 30 

(31/12/2017 a 28/07/2018), foram registrados 187.830 casos 

prováveis de dengue no país, com uma incidência de 90,5 

casos/100 mil habitantes, destes 106.285 (56,6%) foram 

confirmados e outros 119.764 casos suspeitos foram 

descartados. Até julho de 2018, a região Centro-Oeste 

apresentou o maior número de casos prováveis (68.768 casos; 

36,6%) em relação ao total do país. Seguida das regiões 

Sudeste (54.763 casos; 29,2%), Nordeste (50.620 casos; 

26,9%), Norte (11.565 casos; 6,2%) e Sul (2.114 casos; 1,2%) 

(BRASIL, 2018). 

Quanto a Febre de Chikungunya, em 2017, foram 

registrados 185.593 casos prováveis. Em 2018, até a SE 30 

(31/12/2017 a 28/07/2018), foram registrados 65.395 casos 

prováveis da citada doença, com uma incidência de 31,5 

casos/100 mil hab. As taxas de incidência de casos prováveis 

de acordo com as regiões brasileiras são Centro-Oeste com 

84,7 casos/100 mil hab, e Sudeste com 44,5 casos/100 mil 

habitantes (BRASIL, 2018). 

Referente ao Zika-Vírus, até o final de julho de 2018 (SE 

30), foram registrados 6.371 casos prováveis de doença no 

Brasil, com taxa de incidência de 3,1 casos/100 mil hab.; 

destes, 2.616 (41,1%) foram confirmados. A região Sudeste 

apresentou o maior número de casos prováveis (2.471 casos; 

38,8%) em relação ao total do país. Em seguida aparecem as 

regiões Nordeste (1.671 casos; 26,2%), Centro-Oeste (1.430 

casos; 22,4%), Norte (765 casos; 12,0%) e Sul (34 casos; 

0,5%).  Segundo análise da taxa de incidência de casos 

prováveis de Zika (número de casos/100 mil hab.), de acordo 
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com as regiões geográficas, observou-se que as regiões 

Centro-Oeste e Norte apresentam as maiores taxas de 

incidência: 9,0 casos/100 mil hab. e 4,3 casos/100 mil hab., 

respectivamente (BRASIL, 2018).  

Notou-se também que, algumas das pessoas presentes 

na sala de espera aguardavam consulta médica porque 

estavam apresentando alguns sinais clínicos de arbovirose. 

Ressalta-se que, as referidas USF foram construídas em áreas 

de desmatamento, com áreas de ocupação irregular, visto que 

os bairros onde as mesmas estão localizadas são muito 

arborizados, e encontra-se em fase de ampliação por meio da 

construção civil, o que o torna fortes fatores para disseminação 

dos vetores (mosquitos) que causam as arboviroses. 

Observou-se nos últimos 10 anos um aumento 

emergencial de doenças transmitidas por mosquitos vetores, 

em especial arboviroses, como Dengue, Febre de 

Chikungunya, Zika-Vírus, em diferentes países das Américas. 

Devido a essa expansibilidade, as arboviroses tornaram-se 

doenças de notificação compulsória, o que os fazem presentes 

na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, 

Agravos e Eventos de Saúde Pública, em destaque a febre pelo 

vírus Zika que foi acrescentada a lista depois da portaria nº 204, 

de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2018; FREITAS, et al., 2018). 

Além da interferência e da modificação dos 

ecossistemas pela ação humana, outros fatores estão 

relacionados à emergência de arboviroses, como: o 

crescimento populacional urbano desordenado, o processo de 

globalização e ampliação do intercâmbio internacional e as 

mudanças climáticas (LIMA-CAMARA, 2016; SANTOS, 2018). 
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Após a sondagem, as estudantes iniciaram, de forma 

lúdica e utilizando metodologia ativa, a conversa com os 

usuários dando as devidas explicações sobre o “mosquito da 

dengue” (Aedes aegypti), a forma de transmissão do vírus, e do 

ciclo vital do mosquito. Em seguida, foi discutido sobre os sinais 

e sintomas de cada arbovirose, dando ênfase sobre aqueles 

que as diferenciam, e explanando também sobre os sintomas 

clássicos de cada uma, e os desconhecidos pela população. 

Alertou-se a população participante da conversa sobre a 

importância do conhecimento sobre a temática, bem como da 

procura pelo serviço de saúde no caso de adoecimento para 

obter a devida assistência no período inicial da doença, 

evitando assim quadros de agravamento clínico. 

Sabe-se que durante muito tempo a dengue, cujo vírus 

pertence à família Flaviviridae, foi a arbovirose mais difundida 

pelo Brasil, onde circula os sorotipos: 1, 2, 3 e 4. Mesmo com 

toda mobilização do Ministério da Saúde, a dengue continua 

sendo uma das grandes questões de saúde pública brasileira, 

visto que aproximadamente 80% dos casos, têm como focos 

dos mosquitos em seu próprio domicílio. Com isso se faz 

necessário, priorizar atividades educativas com a população, 

com o objetivo de informar os aspectos gerais da dengue, os 

modos de prevenção e a necessidade de eliminar os vetores e 

principalmente os seus possíveis criadouros (SILVA, et al., 

2017; ZARA, et al., 2016).  

A Febre de Chikungunya, por sua vez, é causada por um 

vírus pertencente ao gênero Alphavirus, que iniciou o seu 

aparecimento em uma epidemia no Leste da África. O termo 

“Chikungunya” quer dizer “aquele que se dobra”, em referência 

a postura adquirida pelo paciente devido às severas artralgias. 

Em 2005, iniciaram epidemias onde houve registros de mais de 
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240 mil casos e 203 óbitos confirmados. No final de 2014, 

países da América do Sul, incluindo o Brasil, iniciaram os 

registros tendo como primeiro estado a notificar, o Amapá. 

Atualmente, os estados que mais notificam são Bahia e 

Pernambuco (LIMA-CAMARA, 2016; ZARA, et al., 2016). 

Quanto ao Zika-Vírus também pertencente à família 

Flaviviridae, do gênero Flavivírus, o mesmo surgiu em 

humanos, inicialmente nos países africanos e asiáticos. No 

Brasil, os primeiros casos foram registrados no ano de 2015, e 

os primeiros estados a registrar casos foram Bahia, Rio Grande 

do Norte, seguido do Rio de Janeiro. Atualmente, casos de 

transmissão do citado arbovírus ocorrem em 21 estados 

brasileiros, incluindo a Paraíba e os estados circunvizinhos 

(GOMES, 2016; OLIVEIRA, 2016). 

Para uma abordagem didática do tema, foi realizado um 

jogo de ‘verdadeiro ou falso’ com os usuários. O jogo consistia 

de imagens/figuras e placas coloridas, verde e roxo. O jogo teve 

início com os estudantes mostrando imagens de possíveis 

lugares de reprodução do mosquito, e imagens de medidas que 

deveriam ser feitas para evitar a reprodução. A cada imagem 

mostrada os usuários deveriam levantar a placa verde, caso 

fosse correto, ou placa roxo, caso errado. Ao todo, foram 

mostradas cerca de doze imagens, e pode-se observar que em 

média, 60% dos participantes, responderam corretamente. Para 

finalizar o jogo, os estudantes apresentaram as explicações e 

correções necessárias sobre os locais de reprodução do 

mosquito. 

No decorrer do desenvolvimento da ação foram 

observados os conhecimentos dos usuários e suas 

experiências sobre as arboviroses. Percebeu-se que os 

usuários têm um nível de conhecimento médio, adquiridos por 
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meio das mídias de comunicação, ou de forma empírica com a 

própria população. Foi possível notar que, durante o jogo, 

diante da exibição de algumas imagens, alguns demonstraram 

várias dúvidas no que diz respeito à forma de transmissão, ciclo 

reprodutivo dos mosquitos e os sintomas de cada arbovirose. 

Os participantes relataram que a prática de atos como descarte 

inadequado de lixo, a não higienização adequada dos potes de 

água de animais, colocação de gargalo de garrafas e pedaços 

de vidro nos muros, poderiam ser locais propícios de 

reprodução dos mosquitos, visto que os ovos podem durar 

muito tempo naquele local. 

Nesse contexto, a explanação sobre a temática ia se 

concretizando a partir das dúvidas que surgiam, visto que 

conseguimos despertar a atenção da população, sobre a 

temática. Sobre a sintomatologia, mostramos as semelhanças 

e diferenças entre os arbovírus: DENGUE: febre geralmente 

alta com duração de dois a sete dias, dor retroorbital, 

plaquetopenia, fadiga, inapetência, dor abdominal, mialgia, 

náusea, exantema com ou sem prurido. CHIKUNGUNYA: febre 

alta com inicio súbito, podendo seguir contínua ou intermitente, 

cefaleia, fadiga, rash cutâneo (presente em mais 50% dos 

casos), náuseas e vômitos, edema articular e poliartralgia 

característico. ZIKA: febre baixa, artralgia leve – moderada, 

mialgia, cefaleia, conjuntivite sem secreção, artralgia, disfagia, 

tosse seca, exantema maculopapular intenso (BRASIL, 2016 b).  

O intuíto da ação foi promover a educação em saúde, 

através da explicação de modo geral sobre as medidas de 

prevenção e de diminuição da disseminação dos arbovírus, ou 

seja, nosso maior objetivo era falar para os usuários sobre os 

sinais de alarme da dengue que podem ser confundidos com os 
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de outras patologias, e que podem anteceder a dengue grave, 

ocasionar o choque, e levar até ao óbito. 

Os sinais de alarme são caracterizados por dor 

abdominal intensa e contínua, ou dor a palpação do abdômen, 

vômitos persistentes, acumulação de líquidos (ascites, derrame 

pleural, derrame pericárdico), sangramento de mucosas, 

letargia ou irritabilidade, hipotensão postural, hepatomegalia 

maior do que 2 cm, e aumento progressivo de hematócritos. Já 

a dengue grave apresenta-se com um ou mais dos seguintes 

resultados: choque devido ao extravasamento de plasma 

evidenciado por taquicardia, extremidades frias e tempo de 

enchimento capilar igual ou maior que três segundos, pulso 

fraco ou indetectável, pressão diferencial convergente ≤ 20 

mmHg, hipotensão arterial em fase tardia, acumulação de 

líquidos com insuficiência respiratória, sangramento 

(hematêmese, melena, metrorragia, sangramento à nível de 

sistema nervoso central), comprometimento grave de órgãos 

como: fígado, sistema nervoso central, coração ou outros 

órgãos (BRASIL, 2016 a; PETRÔNIO, et al., 2018). 

Diante disso, como formas de prevenção foram dadas as 

seguintes orientações: necessidade de mudanças de hábitos 

cotidianos quanto à preservação e cuidados no domicílio e meio 

ambiente; precaução quanto à prática da automedicação; 

procurar o serviço de saúde diante de sinais e sintomas de 

adoecimento, como também comunicar aos órgãos 

competentes, situações de risco à proliferação do mosquito. 

Para finalizar a ação, como uma das medidas de 

prevenção, foi realizado sorteio com a distribuição de mudas da 

planta Citronela (Cymbopogon nardus) entre os usuários 

participantes, e outras pessoas presentes nas Unidades, que 

demonstraram interesse pela mesma. A atuação da citada 
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planta é cientificamente comprovada como repelente natural, 

através da sua essência. Ao entregar cada muda os estudantes 

deram explicações sobre os devidos cuidados com a planta, 

sua toxicidade no caso da ingesta em forma de chás, além de 

ter sido colocado placas explicativas afixadas nas plantas. 

Também foi incentivado o compartilhamento posterior do cultivo 

das mudas, para as demais pessoas das respectivas 

comunidades que tivessem interesse. 

 Na percepção da coletividade, incentiva-se o plantio da 

Citronela, cuja essência é vista como forma natural de repelente 

ao mosquito. Segundo Pimentel et al (2009), a Citronela possui 

em suas folhas óleo essencial (citronelal) que tem propriedade 

de ser aromatizante e volátil, possuindo efeitos: antimicrobiano, 

anti-inflamatório, analgésico e por meio do seu aroma 

característico, atua como repelente natural, e inseticida. O setor 

industrial através da extração do óleo essencial utiliza como 

aromas nos produtos de higiene, cosméticos e repelentes. 

Nesse sentido, o fato de possuir a citronela plantada no 

quintal já possibilita sua ação repelente, porém, se faz 

necessário que a Citronela seja plantada adequadamente, 

exposta à corrente de ar para favorecer a difusão do seu aroma, 

e tendo cuidado à exposição solar, por conta de sua 

sensibilidade. Outras formas de uso: a preparação de infusão 

com as folhas, para passar no chão, portas e janelas de modo 

que possa espantar os mosquitos; ou a preparação da tintura, 

resultante da ação do álcool a 70% sobre as folhas secas da 

planta. Essa tintura serve de matéria prima na elaboração de 

velas, sabonetes, repelentes e aromatizadores (PIMENTEL. et 

al., 2009; SÁNCHEZ. et al., 2012). 
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CONCLUSÕES  

 

O ato de compartilhar conhecimentos com a população 

assistida nos serviços de saúde colabora para que a educação 

em saúde se propague no âmbito da sociedade. A enfermagem 

tem na sua essência, além do cuidado assistencial, a educação 

como grande pilar motivador da sua prática, quiçá, uma 

importante ferramenta para embasamento do cuidado. 

Com a realização de ações educativas nas Unidades de 

Saúde, constatamos a real importância e necessidade do 

conhecimento científico significativo por parte do enfermeiro, de 

modo que este, em sua prática, tenha propriedade na condução 

das ações que ele venha desenvolver junto à sociedade, de 

modo curativo, preventivo, e de promoção da saúde.  

Percebe-se a necessidade do fortalecimento das ações de 

educação em saúde no nível primário da atenção à saúde, para 

que a população se perceba como protagonista do processo 

saúde-doença, e que a sua não coparticipação pode interferir 

no processo do cuidado à saúde. Desse modo, para que as 

arboviroses deixem de ser uma realidade preocupante, se faz 

necessário que ocorra aprendizagem significativa, em que o 

conhecimento sobre os arbovírus sejam aprendidos e 

assimilados pela população, de forma que as pessoas estejam 

empoderadas sobre as doenças que mais vêm acometendo 

coletivamente a população do nosso país, no caso, o aumento 

da incidência da dengue, zika e chikungunya.  

Portanto, a implementação da prática de educação em 

saúde nas Unidades de Saúde da Família deve ser motivada 

não apenas pelo enfermeiro, mas por toda a equipe de saúde, 

de modo que possa estimular a comunidade a conhecer sobre 

problemas de saúde do modo significativo, tendo em vista que 
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os usuários dos serviços de saúde podem se tornar 

disseminadores do conhecimento sobre a sua comunidade e 

família, e consequentemente, podem intervir de modo positivo 

sobre os próprios hábitos, da família e também da comunidade 

em geral. 
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RESUMO: Trata-se de relato de experiência acerca de um 
projeto de extensão universitária implementado para 
desenvolver ações educacionais vinculadas à saúde. O projeto 
intitulado: “Educação em Enfermagem: Aprendendo e 
Ensinando com Utilização de Metodologias Ativas” desenvolve 
processos de ensino aprendizagem através de metodologias 
ativas pautadas em estratégias educacionais. Pretendeu-se 
reavivar um discurso com prisma pedagógico referente as 
reflexões no processo de formação em saúde, a privilegiar o 
estudante como sujeito central. Objetivou-se relatar a 
experiência acerca do desenvolvimento de processos de ensino 
aprendizagem pautados na educação em enfermagem com 
vista a otimizar a educação em saúde na comunidade. 
Possibilitou-se momentos interativos proveitosos com os 
envolvidos. Contribuiu-se para formação do discente em 
enfermagem sob uma perspectiva de atuação educacional 
profissional e também com a melhoria da qualidade 
informacional prestada aos usuários e familiares. Houve relação 
entre educação em saúde e a utilização de metodologias ativas, 
sendo vislumbrada a experiência exitosa no ensino 
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aprendizagem. Evidenciou-se que a educação em saúde com a 
utilização de metodologias ativas no processo ensino 
aprendizagem é uma estratégia para empoderar a comunidade 
sobre assuntos relacionados a saúde, contudo, para otimizar a 
educação em saúde precisa considerar o conhecimento prévio 
dos envolvidos, a utilização de metodologias ativas no processo 
e a interação entre os sujeitos envolvidos no processo 
educativo. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Metodologias ativas. 
Ensino aprendizagem.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A construção do presente artigo cujo título: Educação em 

Enfermagem: Aprendendo e Ensinando com Utilização de 

Metodologias Ativas, tem como tema central Educação em 

saúde com ênfase em Metodologias Ativas. Nesse aspecto,  a 

atividade é potencializadora da aprendizagem e o cenário de 

prática ultrapassa os limites físicos da sala de aula que sinaliza 

novas configurações curriculares mais avançadas, nas quais o 

aprendiz é protagonista da prória aprendizagem, sublinhando a 

dimensão coletiva do aprender em qualquer contexto de 

aprendizagem. 

Os métodos e técnicas entre os agentes dos processos 

educativos tem elevado significado e mesmo reconhecido a 

validade de sua aplicação na construção do conhecimento ( 

análise, síntese, avaliação da aprendizagem) são poucos 

valorizadosa relação entre educação em saúde e a utilização 

de metodologias ativas para vislumbrar experiência exitosa no 

ensino aprendizagem . 

Sob esta ótica partiu-se da seguinte pergunta 

norteadora: A educação em saúde pode ser otimizada a partir 
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da utilização de metodologias ativas no processo ensino 

aprendizagem? Sendo estabelecidas as hipóteses: O trabalho 

na comunidade para otimizar a educação em saúde precisa 

considerar o conhecimento prévio dos envolvidos; A utilização 

de metodologias ativas no processo otimiza a educação em 

saúde; Facilita a interação entre os sujeitos envolvidos no 

processo educativo e otimiza o processo de ensino 

aprendizagem. 

A Educação e a Saúde representam duas grandes e 

importantes áreas de pesquisa e investimento brasileiro, tendo 

em vista seus potenciais para dinamizar a realidade 

sociopolítica e econômica brasileira, o que gera indicadores 

compatíveis com uma nação em desenvolvimento. 

A própria Constituição Federal Brasileira (1988), em seu 

artigo 205, afirma que a educação é direito de todos os cidadãos 

e dever do Estado e da família, tendo que ser promovida e 

incentivada com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 

A educação é uma atividade inerente a todas as práticas 

desenvolvidas no âmbito do SUS (transversal). Proporciona 

articulação entre todos os níveis de gestão do sistema, 

representando dispositivo essencial para a formulação da 

política de saúde de forma compartilhada e para ações que 

acontecem na relação direta dos serviços com os usuários 

(BRASIL, 2007; FERREIRA et al., 2014). 

Segundo a Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9394 (1996), a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
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civil e nas manifestações culturais. Ademais, a educação 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

Tratando-se das Instituições de Ensino Superior, a 

resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e, em 

especial, também elaborou as do Curso de Graduação em 

Enfermagem para nortear a formação dos enfermeiros no 

Brasil. Assim sendo, o perfil do formando egresso/ profissional 

deve ser:  
I - Enfermeiro, com formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva. Profissional 
qualificado para o exercício de Enfermagem, com 
base no rigor científico e intelectual e pautado em 
princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir 
sobre os problemas/situações de saúde-doença 
mais prevalentes no perfil epidemiológico 
nacional, com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões bio-psico-sociais dos 
seus determinantes. Capacitado a atuar, com 
senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral 
do ser humano; 

 
No sentido de atender as orientações das DCN e do 

Projeto Pedagógico, inseriu-se a disciplina de Educação em 

Enfermagem no currículo do Curso de Graduação em 

Enfermagem, considerada como um conteúdo essencial para 

capacitação pedagógica do enfermeiro independente da 

licenciatura em Enfermagem. 

Tendo em vista o perfil supracitado, as Universidades 

necessitam dotar os alunos de conhecimentos para o exercício 

de seis competências e habilidades gerais, a saber: atenção à 

saúde; tomada de decisão; comunicação; liderança; 

administração e gerenciamento e educação permanente.  
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A competência profissional está para além da aquisição 

de informação, possuindo a academia a missão importante de 

conduzir alunos mediante o saber (conhecimento), saber fazer 

(habilidades) e ser (conhecimento, habilidades e atitudes). 

Nesse contexto, o conhecimento tem sido um ponto 

fundamental em torno da Clínica Ampliada que aglutina o 

repensar das práticas de ensino e orientação nas formas de 

enfrentamento dos problemas. 

Em especial, na formação do enfermeiro generalista, a 

educação em saúde é vislumbrada como uma importante 

Tecnologia do cuidado para promoção da saúde em todas as 

disciplinas do curso de graduação, independente do público 

alvo. A educação em saúde requer ser trabalhada dentro dos 

princípios basilares, com vista a potencializar ações eficazes de 

saúde e para saúde coletiva (SILVA; SOUSA; FREITAS, 2011). 

Assim, evidencia-se a necessidade de trabalhar com 

graduandos em enfermagem para que eles atuem enquanto 

agente de saúde na sociedade, levantando necessidades e 

intervindo de forma que colabore com responsabilidade social. 

 A complexidade que envolve a ação educativa, observa-

se que ela agrega em si um alto potencial para o desenovimento 

da aprendizagem em qualquer situação que envolva a interação 

entre pessoas nos mais diferentes contextos e experiências. 

Através da ação educativa os formandos podem apreender e 

compreender por meio de combinações de experiências certos 

conteúdos considerados valiosos, além de habilidades e 

atitudes. É também possível desenvolver interação, na qual há 

assimilação e aquisição de conhecimentos, evidenciando-se 

pela expressão de habilidades e valores que provocam 

mudanças sociais, intelectuais e emocionais nos indivíduos, 

com vista a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. 
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Preconiza-se que os profissionais de enfermagem, 

enquanto cuidadores do indivíduo, família e comunidade, 

desenvolvam práticas educativas de forma sistematizada, 

incluindo metodologias que garantam um aprendizado 

significativo, meios que explorem a aprendizagem por meio da 

observação direta e indireta, experiência inventada, figurada, 

recursos auditivos, instrumentos musicais com uso de recursos 

que provoquem situações geradoras de processos cirativos e 

reflexões críticas que possam gerar mudanças efetivas a partir 

das necessidades prévias.  

Ademais, reforça-se a necessidade de motivar o 

estudante nos espaços extra acadêmicos para a produção 

colaborativa e aprendizagem significativa com reflexões 

contínuas de suas ações, visão social vasta e aprofundada  com 

a utilização de metodologias ativas. 

Metodologias Ativas representam uma forma 

diferenciada de desenvolver o aprender, sendo atualmente 

utilizadas por docentes que buscam conduzir a formação dos 

graduandos com ênfase na crítica individual e coletiva, 

favorecendo a autonomia do educando, despertando a 

curiosidade, estimulando tomadas de decisões advindas de 

atividades essenciais da prática social e em contextos do 

estudante (BORGES; ALENCAR, 2014). 

Acredita-se que as Metodologias Ativas facilitam o 

ensino-aprendizagem e serve como recurso didático na 

formação crítica e reflexiva do aluno universitário, contribuindo 

para uma reflexão construtivista do processo de ensino 

aprendizagem e atuação do docente contemporâneo. 

Além disso, ressalta-se aqui o papel da Universidade no 

contexto da extensão enquanto integrador do ensino/ serviço, 

incentivando propostas de mudança que aumentem a qualidade 
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da assistência prestada pelos serviços de saúde e na promoção 

da saúde dos envolvidos. Assim, estimula-se a participação dos 

discentes nos projetos de extensão, buscando atuar na 

formação acadêmica com atuação pautada na cidadania e na 

função social da educação superior. 

Nesse sentido, tem-se como objetivo geral: Relatar a 

experiência acerca do desenvolvimento de processos de ensino 

aprendizagem pautados na educação em enfermagem com 

vista a otimizar a educação em saúde na comunidade. E, como 

objetivo específico: Descrever atividades de educação em 

saúde exitosas desenvolvidas com utilização de metodologias 

ativas 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência fruto das ações de 

um Projeto de Extensão vinculado à Faculdade de Medicina 

Estácio de Juazeiro do Norte, Ceará-BR, intitulado: “Educação 

em Enfermagem: Aprendendo e Ensinando com Utilização de 

Metodologias Ativas”. 

Desenvolveu-se seis (6) ações com o Projeto no 

município de Barbalha-CE. Destas, apresenta-se neste capítulo 

as evidências de 3, realizadas de julho a setembro de 2017. 

Os facilitadores foram 8 participantes membros 

discentes e 2 docentes, todos vinculados ao Curso de 

Enfermagem da Instituição supracitada. Os públicos alvos 

envolvidos foram adultos e idosos que possuíam transtornos 

mentais, tendo em vista a necessidade de otimizar a educação 

em saúde através de metodologias que facilitassem o ensino. 

Os discentes participaram de momentos de educação 

em enfermagem com os docentes para posteriormente 
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desenvolverem ações de educação em saúde na comunidade 

(processo de ensinar e aprender).  

Todas as ações foram programadas conforme roteiro 

sistematizado, considerando: temática da atividade, descrição 

do local, data e horário para execução, palavras-chave, área do 

conhecimento, tempo estimado para execução da atividade, 

objetivos da aprendizagem, recursos materiais utilizados, 

detalhamento da proposta (passo a passo de como cada ação 

foi desenvolvida; acolhimento, execução) e, elementos para 

registro da atividade (fotos, relatório e vídeos).  

As estratégias educacionais utilizadas foram: dinâmicas 

de grupo, rodas de conversa, contos de histórias, 

pinturas/produção de artesanatos, uso de álbuns seriados e 

músicas. 

Considerou-se também: Viabilidade da ação; 

Pressupostos das Teorias Educacionais e o Ensino de 

Enfermagem; Fatores que influenciam no processo de 

educação em saúde; Participantes envolvidos e suas limitações 

cognitivas e físicas. 

Ressalta-se que durante a execução das ações foram 

respeitadas as regras das Unidades de Saúde envolvidas, bem 

os princípios éticos preconizados na Resolução 510/ 2016 

(CNS/MS). Obteve-se anuência prévia das Unidades de Saúde 

envolvidas, bem como dos participantes das ações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações educativas em enfermagem foram 

desenvolvidas em 3 momentos educativos, estes expostos em 

categorias temáticas descritas abaixo. 
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1 Momento educativo- Qualidade de vida: cuidando do 

corpo e da mente. 

 

Considerando-se que ambiente é um dos fatores 

determinantes do processo saúde doença da população, pois a 

inter-relação produção-ambiente-saúde interfere na qualidade 

de vida dos indivíduos (BRASIL, 2015; PERES et al., 2016).  

Nesta conjectura, realizou-se ações no município de 

Barbalha-CE tendo o ambiente como aliado para promover a 

qualidade de vida dos participantes do Projeto de Extensão. 

Promoveu-se um passeio com 12 pacientes internos do Centro 

de Apoio Psicossocial (CAPS) de Barbalha-CE a um Sítio. Os 

estudantes de enfermagem convidaram outros profissionais 

para auxiliar nas atividades, tendo um educador físico, três 

psicólogos, uma enfermeira, o motorista, dois agentes de apoio 

e uma recepcionista. A atividade aconteceu em agosto de 2017. 

Como recursos materiais, levou-se: violão, livros com poemas 

clássicos, alimentação (agua, café, frutas, bolo, etc). 

Para otimizar o tempo, organizou-se as atividades em 8 

etapas (1- acolhimento inicial, 2-ambientação, 3- contoterapia, 

4-Refeição coletiva, 5- musicoterapia, 6- intencionando, 7- 

retorno e 8- almoço coletivo). Assim, foi possível estimular o 

protagonismo dos pacientes no ambiente e envolvê-los nas 

atividades para a qualidade de vida e saúde mental e corporal. 

Durante o acolhimento inicial, ocorreu o encontro e 

apresentação dos envolvidos com vista a estimular a criação de 

vínculo, o que ajudou os pacientes a interagirem de maneira 

agradável entre si, facilitando o desenvolvimento da atividade, 

uma vez que eles criaram laços de amizade uns com os outros. 

Afetar e ser afetado são efeitos inerentes aos encontros entre 

as pessoas. Esses encontros podem favorecer a expansão da 
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vida, o sentimento de valorização, além de estimular a ação 

para mudanças (LEAL et al., 2017).   

Durante a etapa de ambientação foi feito um passeio 

coletivo no sítio, explorou-se o recurso natural para escutar os 

pássaros cantando, obter a sensação térmica do ambiente, 

conversar, observar os detalhes do local, flora e fauna. 

Segundo Krzysczak, (2016) precisa-se buscar meios eficientes 

para mantermos o homem conectado com o meio do qual ele 

faz parte, porém há necessidade de que esta conexão aconteça 

de forma sustentável e equilibrada. É nesses espaços, nas 

cidades, no ambiente, que há de se pensar em vida com 

qualidade e qualidade (OLIVEIRA et al., 2017).  

Durante a contoterapia houve citação de contos de 

literaturas clássicas (Ex: Cante lá que eu canto cá, de Patativa 

do Assaré) afim de promover e relaxar o local fixo após 

ambientação feita na etapa supracitada. O contar histórias, 

principalmente para idosos, não somente proporciona-lhes a 

fruição, o prazer e a distração, mas também o resgate de suas 

memórias e a conservação de sua própria história, uma vez que 

passam de ouvintes a narradores.  

Contar histórias é uma arte milenar que sempre esteve 

ligada às memórias, tradições e sabedoria de um povo, elas são 

capazes de despertar as memórias mais adormecidas e o 

desejo de expressá-las (SANTOS et al., 2015). Logo, o 

encontro entre tradição social e lembranças pessoais implica 

considerar o conceito de memória, na medida em que a 

memória social de um povo é fruto de atualizações das 

lembranças partilhadas (MENDONÇA, 2017). 

A ação do cuidar envolve a valorização da saúde para o 

bem-estar, convívio social e para a construção da subjetividade 

do indivíduo aprofundando-se no aspecto biopsicossocial, 
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adotando-se a concepção humanista na perspectiva da 

integralidade e qualidade de vida. Contudo, enfrentar os 

desafios da vida cotidiana, resolver questões problemáticas 

satisfatoriamente e contribuir de forma produtiva para o 

contexto em que estamos inseridos (PRADO et al., 2016) são 

mecanismos influentes para o inicio de uma boa qualidade de 

vida. 

Além de trabalhar a mente, uma alimentação correta, 

com dieta variada, saudável e balanceada, é um dos fatores 

que tem maior influência na saúde e no bem-estar. 

Nesse contexto, a refeição coletiva foi proporcionada aos 

envolvidos mediante a oferta de alimentação saudável ao som 

de voz e violão na área de convivência do Sítio, com intuito de 

nutrir para repor energias e otimizar a interação e conversa 

sobre a vida. Este momento foi aproveitado para promover 

orientações sobre o tema alimentação saudável.  

A escolha dessa metodologia partiu-se da compreensão 

que a utilização das metodologias ativas envolve também 

buscar meios propícios para associar a realidade e a prática ao 

conteúdo instrucional que se deseja trabalhar.  Vale ressaltar a 

importância do bem-estar subjetivo e os recursos ecológicos e 

sociais compatíveis com as necessidades de um idoso. 

Foi o que observou-se ao usar o processo de 

musicoterapia. Neste momento, incentivaram-se os pacientes 

ao canto e dança a fim favorecer suas atividades expressivas 

(cantar, dançar, rir, conversar, etc) e manifestação de 

felicidade, bem como despertar o protagonismo individual e 

parabeniza-los com aplausos. 

No relaxamento físico, estimulou-se exercícios de acordo 

com instruções do educador físico. Pois notamos que cuidar do 

corpo envolve também trabalhar movimentos articulares leves, 
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exercitar respiração consciente e musculatura torácica. Além 

disso “o hábito da prática de atividade física proporciona ao 

idoso estilo de vida saudável, preservando autonomia e 

liberdade para tarefas cotidianas, resultando em independência 

prolongada (CAMBOIM et al., 2017). Nesta etapa, realizou-se 

educação em saúde sobre a prática de exercícios físicos 

regulares. 

Retornou-se ao CAPS em carro coletivo ao som de voz 

e violão com músicas solicitadas pelos participantes para 

manter a animação no percurso da vinda. Por fim, ofertou-se de 

alimentação saudável na área de convivência do CAPS (almoço 

coletivo) com vista à reposição de energias e conversar sobre 

o momento desenvolvido em campo externo. No ensejo 

também ocorreu interação e de escuta de músicas populares 

nacional. 

Conclui-se que experiência proporcionou interação e 

tornou mais significativa a relação ambiente-saúde-qualidade 

de vida. A aproximação entre os profissionais de saúde, 

acadêmicos e pacientes em espaços como estes contribui para 

criação de vínculos e, consequentemente o empoderamento 

para as práticas de autocuidado mental e corporal. Sendo 

assim, utilizar a educação em saúde por meio da estratégia 

proposta surge como alternativa para trabalhar esse público na 

perspectiva do cuidado integral, subsidiando o cuidar em 

enfermagem e servindo de modelo para a prática de trabalho 

da equipe de saúde. 

 

  



APRENDENDO E ENSINANDO COM UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

50 
 

2 Momento educativo- Prevenção ao suicídio: uma luta a 

favor da vida. 

 

Falar sobre suicídio e construir informações com a 

sociedade a respeito do tema são medidas que podem intervir 

e ajudar na prevenção desse ato. Esse fenômeno ainda ocupa 

destaque na sociedade, tendo em vista que não é comum o 

diálogo aberto sobre o suicídio com as famílias (ASSUMPÇÃO; 

OLIVEIRA; SOUZA., 2018).  

Nesse contexto, promoveu-se eventos de prevenção ao 

suicídio na praça da Estação, município de Barbalha-Ceará, 

nos dias 6 e 12 de setembro de 2017, visto que se trata do mês 

no qual melhor se aborda essa temática a nível mundial.  

Contou-se com a participação dos pacientes do CAPS 

Adulto e de profissionais de saúde. Desenvolveu-se educação 

em enfermagem com ênfase no combate ao suicídio a partir de 

estratégias como: desfile cívico, momento de escuta sobre 

histórias de vida, exposição cultural envolvendo os pacientes na 

barraca de talentos, exposição de utilitários confeccionados 

pelos pacientes na barraca de artesanato, distribuição de flores 

e panfletos com orientações sobre o combate ao suicídio. 

Faixas, cartazes e adereços amarelos foram expostos na 

intensão de sensibilizar a população. 

Antes de realizar as atividades, promoveu-se uma roda 

de conversa com os usuários do CAPS a fim de esclarecer 

como seria desenvolvido o processo social com estes, 

considerando as limitações mentais. Em seguida, os pacientes 

foram conduzidos à praça segurando cartazes que foram 

confeccionados pelos mesmos com frases que relatavam a 

importância de ter autoestima e respeitar o próximo, incluindo 

mensagens de paz, com o intuito de fazer a população refletir 
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sobre a eficácia do amor próprio, e da força de vontade para 

enfrentar determinadas situações. 

 A qualidade de vida é otimizada quando dar-se conta de 

que, ainda que pudesse mudar certas realidades incomodantes, 

pode-se, sim, transformar maneira de pensar e as atitudes 

diante destas (CASTRO, 2015). 

Em seguida, o desfile cívico visou despertar na 

sociedade o entendimento sobre a importância da autonomia e 

engajamento dos pacientes nas ações de promoção à vida, 

uma vez que eles são exemplos de persistência e podem ajudar 

outras pessoas a entenderem a necessidade de cuidar bem de 

si próprio, apesar das limitações. A autonomia aparece como a 

possibilidade para o sujeito protagonizar sua vida, exercitando 

o viver, reconhecendo seus limites e possibilidades. Mesmo 

com o transtorno mental ou sofrimento psíquico, as 

potencialidades do sujeito devem ser reconhecidas em  

atividades cotidianas (DUTRA et al., 2017).  

Posteriormente, ocorreu a exposição cultural de 

artesanatos confeccionados pelos usuários nas atividades de 

terapia ocupacional no CAPS, sendo expostas pinturas, 

desenhos, flores artesanais, pompons de papel crepom e 

distribuição de flores amarelas, simbolizando a luta na 

prevenção ao suicídio. As oficinas terapêuticas são 

instrumentos que estimulam a realização de atividades e, por 

exercitá-los, pode ajudar os pacientes a colocar em prática seus 

desejos internos (IBIAPINA et al., 2017).  

Enfermeirandos auxiliaram a escuta qualificada e 

orientação individualizada da população que aceitou participar 

do momento, ou que estivessem necessitando ajuda, 

favorecendo o diálogo e o aconselhamento em saúde. Pode-se 

conhecer histórias de vida de algumas pessoas, oferecendo 
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apoio, carinho e atenção. O aconselhamento é uma relação de 

ajuda que visa facilitar a adaptação satisfatória à uma situação 

e aos recursos pessoais, em termos de autoconhecimento, 

autoajuda e autonomia (BARRETO et al., 2016).  

Durante o evento também ofertou-se à população a 

verificação da pressão arterial sistêmica e da glicemia capilar, 

como oportunidade de chamar a atenção para as questões de 

saúde e prevenção de doenças crônicas. Quando há 

diagnóstico de suicídio, cabe aos profissionais da saúde dar 

atenção devida às pessoas, informando o que é, modos de 

prevenção e encaminhamentos pertinentes, sem deixar de 

ofertar o suporte devido (FERREIRA, 2016). 

A atividade educativa gerou reflexão sobre o tema na 

sociedade, auxiliando pessoas que tinham pensamentos 

suicidas a buscar ajuda. A relação paciente, acadêmicos e 

profissionais de saúde, na realização das atividades, favoreceu 

o envolvimento da população e a oferta de informações de 

forma de preventiva. 

Utilizar a educação em saúde para tratar desta temática 

a partir do uso de estratégias adequadas com o público alvo é 

uma maneira de despertar, em cada cidadão, o interesse de 

procurar apoio, seja para si ou para alguém próximo, o que por 

consequência pode diminuir os índices de suicídio. 

 

3 Momento educativo- Prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis e promoção da saúde sexual e 

reprodutiva. 

 

As ações de educação em saúde são instrumentos 

básicos para compartilhar conhecimentos e as práticas de 

autocuidado, relevantes para a saúde corporal. Em se tratando 



APRENDENDO E ENSINANDO COM UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

53 
 

de pacientes com algum transtorno/ deficiência mental, essa 

prática precisa ser reforçada com vista à promoção da saúde, 

em especial, prevenção de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s).  

Os profissionais de saúde possuem dificuldades para 

lidar com essa situação (DETOMINI; RASERA; PERES., 2016), 

tendo em vista que esta temática pode ser considerada um 

“tabu” dentro da sociedade e ao mesmo tempo é algo que 

precisa ser abordado devido a incidência de IST’s em mulheres, 

a feminização da Aids (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida), os cânceres de colo de útero e mama, o que ressalta 

a importância da promoção da saúde e prevenção de agravos  

(BARBOSA; SOUZA; FREITAS, 2015).  

Mediante as questões pertinente ao tema, identificou-se 

a necessidade de trabalhar com esse público alvo, usando 

metodologias ativas para que a educação se torne eficaz e 

possa ser compartilhada de formar dinâmica e compreensível. 

 Neste momento educativo, enfermeirandos e duas 

enfermeiras desenvolveram uma atividade educativa acerca 

dos exames de prevenção e diagnóstico (citopatológico do colo 

do útero e autoexame das mamas), e explicações ilustrativas 

sobre IST’s e as maneiras de prevenção com às usuárias do 

CAPS de Barbalha-Ce, no dia 12 de set. de 2017.  

Como recursos materiais, utilizou-se: Kit saúde sexual e 

reprodutiva, álbuns seriados sobre IST's e planejamento 

familiar e reprodutivo, quadro de métodos contraceptivos, 

prótese mamária, material de realização do exame 

citopatológico e um modelo pélvico de acrílico. 

A princípio, desenvolver ações de educação em 

enfermagem requer contato próximo com o usuário e suas 

necessidades de saúde, denotando assistir o ser humano em 
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suas necessidades (COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016).  

Transcorreu-se uma roda de conversa acerca do tema 

Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e 

Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva, na qual foram 

explicadas de modo simples e objetivo sete principais infecções 

que podem ser transmitidas através da relação sexual, sendo 

elas: Hepatite B, candidíase vaginal, gonorreia, tricomoníase, 

herpes genital, papiloma vírus humano (HPV) e o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Percebeu-se ansiedade e 

medo nos participantes, uma vez que o tema ainda é de difícil 

interação ativa no neste público.  

Em seguida, discutiu-se a relevância do autocuidado e 

higiene pessoal, questionando-se o conhecimento de práticas 

de cuidados com a higiene e sua importância para a saúde.  As 

usuárias citaram cuidados com peças íntimas, banho diário e 

associaram a prática da higiene à prevenção de corrimentos 

vaginais. Ao final, as participantes expuseram suas dúvidas. 

Explicou-se ainda acerca do câncer de colo de útero e as 

formas de prevenção, tais como a vacinação, hábitos de vida 

saudáveis, evitar comportamento sexual de risco e realização 

do exame citopatológico do colo do útero, uma vez que, apesar 

de apresentar grande potencial de prevenção e cura, quando 

diagnosticada precocemente, essa neoplasia vem sendo 

apontada como uma das mais importantes preocupações em 

nível mundial (SILVEIRA et al., 2016).  

Durante a intervenção as participantes apresentaram 

algum conhecimento prévio de cuidados com a higiene íntima e 

necessidade de realização do exame periódico.  

Atingiu-se o objetivo do momento educativo, ao passo 

em que esclareceu-se a importância da realização do exame 
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citopatológico e cuidados com a higiene intima, enquanto 

estratégias de prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Aproveitou-se a oportunidade para proporcionar 

ensinamentos acerca da importância de conhecer o corpo, além 

do questionamento sobre como e porquê realizar o autoexame 

das mamas. Utilizou-se prótese mamária como recurso. O 

déficit de conhecimento relaciona-se ao câncer de mama e 

dificulta a busca pela assistência à saúde, mesmo com a 

manifestação de sinais e sintomas importantes, como nódulo, 

eritema da mama, retração, alterações no mamilo e edema 

(PEREIRA; OLIVEIRA; ANDRADE, 2018).  

Convidou-se uma participante para realizar o autoexame 

com a utilização de uma prótese mamária sob orientação das 

facilitadoras, na qual a paciente agradeceu por ter sido 

escolhida para ajudar nesse momento e afirmou que 

constantemente realiza o autoexame mamário. Desta forma, 

metodologias ativas destacam-se como estratégia educativa de 

incentivo ao conhecimento do próprio corpo e contribui com o 

hábito de se auto observar (ENDRIGO; TRALDI, 2017). 

A experiência proporcionou a participação das mulheres, 

evidenciando-se a educação em saúde para conscientização, 

permitindo estimular a criticidade, indagações e relatos de 

experiências vivenciadas por elas.  

O ambiente tranquilo e descontraído permitiu privacidade 

para se abortar as temáticas, o que pode ter facilitado a 

verbalização e interação das usuárias, atingindo resultados 

satisfatórios para essa forma de ensino. 
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CONCLUSÕES  

 

Possibilitou-se momentos interativos proveitosos para 

todos os envolvidos, com vista à educação em enfermagem e 

educação em saúde. Contribuiu-se para formação do discente 

em enfermagem sob uma perspectiva de atuação educacional 

profissional e também com a melhoria da qualidade 

informacional prestada aos usuários e familiares. 

Houve relação entre educação em saúde e a utilização 

de metodologias ativas, sendo vislumbrada a experiência 

exitosa no ensino e aprendizagem. 

Evidenciou-se que a educação em saúde pode ser 

otimizada a partir da utilização de metodologias ativas no 

processo ensino aprendizagem a partir do trabalho na 

comunidade, contudo, para otimizar a educação em saúde 

precisa considerar o conhecimento prévio dos envolvidos, a 

utilização de metodologias ativas no processo e a interação 

entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Ficou evidente que o estudante tem sido provocado a 

desenvolver sua autonomia, mobilizar conhecimentos para 

compreensão da realidade, com uma participação mais ativa e 

diálogos mais críticos, contribuindo com formação, que 

transcende o pensar ou fazer  por meio da aproximação com 

aquele a quem se destina o cuidado. 

Ressalta-se o comprometimento da Universidade com a 

responsabilidade social, ultrapassando barreiras físicas à 

medida que promove atividades na comunidade. A experiência 

direta com elementos simples do cotidiano, por meio da 

relações com outros exercitados nas práticas na produção de 

saberes, em sua dimensão instrumental, fomenta ações de de 

promoção da saúde de familiares e pacientes. 
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RESUMO: O curso de Biomedicina foi criado no intuito de 
formar docentes e pesquisadores que atuassem em diversos 
campos da área da saúde. Atualmente o interesse na 
humanização dos biomédicos, busca incorporar os aspectos 
psicossociais da formação profissional ao modelo biomédico. 
Neste sentido, as disciplinas de Educação em Saúde são 
importantes para a aproximação entre biomédicos e suas 
inovações técnico-laboratoriais no intuito de melhorar a sua 
forma de atuação. A pesquisa avaliou o conhecimento dos 
docentes dos cursos de Biomedicina da Paraíba sobre as 
disciplinas de Educação em Saúde presentes na matriz 
curricular dos cursos. Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem quantitativa/qualitativa, realizados através de um 
roteiro com entrevista aberta utilizando questionários. A 
amostragem não probabilística foi do tipo intencional, composta 
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por 3 coordenadores, 16 professores de 3 cursos de 
Biomedicina, representando 75% do total de cursos ofertado 
pelas IES paraibanas. Pode-se constatar que de modo geral os 
docentes pesquisados concebem Educação em Saúde como 
informações e atividades sócio-educativas relacionadas à 
saúde e doenças. Nota-se uma visão limitada das atividades 
desenvolvidas neste âmbito, pois elas foram restritas a 
estratégias de ensino (palestras e cursos) e projetos educativos 
sobre saúde. Logo seria necessário aos professores 
investissem em capacitações relacionadas ao tema com 
discussões para aperfeiçoarem seus conhecimentos sobre o 
assunto, aprimorando a prática docente no âmbito da Educação 
em Saúde. 
Palavras-chave: Biomedicina. Professores. Educação em 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O curso de Biomedicina foi criado com o objetivo de 

formar docentes e pesquisadores para atuar nos diversos 

campos da área da saúde; desenvolvendo, assim, a formação 

dos profissionais biomédicos, que ao longo do tempo 

adquiriram como principal especialidade a área de análises 

clínicas (CAMPOS, 2006). 

 O atual interesse pela humanização dos profissionais da 

saúde pode ser incluído nessa trajetória que tenta incorporar os 

aspectos psicossociais ao modelo biomédico; envolvendo os 

profissionais formados em Biomedicina, pois possuem nas 

matrizes curriculares de seus cursos disciplinas voltadas ao 

campo de Educação em Saúde que buscam estabelecer uma 

prática profissional mais eficaz e humanitária. Medidas vêm 

sendo implantadas pelo Ministério da Saúde no intuito de 
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estabelecer uma política de educação permanente em saúde 

que engloba ações comunitárias de saúde, em que profissionais 

atuam ministrando palestras e orientações às comunidades em 

prol do desenvolvimento estratégias informativas sobre 

promoção da saúde e prevenção de doenças que alcance a 

sociedade em geral (DEMARCO, 2006). 

A Educação em Saúde é, do ponto de vista dominante e 

tradicional, uma área de saber técnico; ou seja, uma 

organização dos conhecimentos das Ciências Sociais e da 

Saúde voltada para instrumentalizar o controle dos doentes 

pelos serviços e a prevenção de doenças pelas pessoas 

(STOTZ, 1993). Neste sentido, as disciplinas de Educação em 

Saúde são de grande importância para cursos na área da 

saúde, especialmente para a Biomedicina que oferta em sua 

matriz curricular disciplinas desta área. Em contraposição, as 

chamadas disciplinas básicas do ponto de vista da Biomedicina, 

como a Fisiopatologia, a Bioquímica e a Genética, aquelas que, 

dentro do campo médico, são as mais diretamente relacionadas 

ao método experimental e têm alguns conceitos genéricos 

fundamentais no desenho dessa racionalidade, distanciam-se 

das concepções pragmáticas da Educação em Saúde 

(CAMARGO JR, 2005). 

No entanto, elas parecem não ter a mesma importância 

que as disciplinas básicas anteriormente citadas tanto para os 

acadêmicos do curso de Biomedicina quanto para o corpo 

docente. Contudo, essas disciplinas ofereceram a base para 

aproximação dos profissionais biomédicos e suas inovações 

técnico-laboratoriais à prestação de serviço e à sociedade, 

sendo de extrema importância na sua formação profissional. 
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As inovações de tratamentos, as descobertas de ações 

na mudança de comportamento a partir de estratégias que 

visam prevenir determinadas doenças locais, o planejamento 

para melhoria de atendimento a saúde, entre outras formas de 

ações nas quais os biomédicos e demais profissionais da saúde 

utilizariam de artifícios do conhecimento da Educação em 

Saúde, são de extrema relevância para obter um maior sucesso 

na melhoria da saúde da população (OLIVEIRA, 2005). 

Os acadêmicos atualmente buscam por áreas do campo 

médico em que podem atuar no método experimental. Neste 

contexto as disciplinas de Educação em Saúde tornam-se 

antagonistas sendo, portanto, menos valorizadas pelos 

docentes em detrimento daquelas voltadas para o ensino 

técnico-experimental. A diminuição da oferta dessas disciplinas 

nas matrizes curriculares dos cursos de Biomedicina reforça a 

ideia para os professores e alunos de que estes componentes 

curriculares seriam menos importantes para a formação do 

profissional biomédico (AMORETTI, 2005). 

Logo há necessidade de traçar um perfil dos cursos de 

Biomedicina no estado da Paraíba para avaliar a importância da 

Educação em Saúde na formação dos biomédicos. Para tanto, 

é relevante a averiguação da formação dos docentes que 

ministram aulas nas disciplinas que envolvem diretamente o 

tema Educação em Saúde, identificando a forma por eles 

concebida da aplicação científica desses saberes no cotidiano 

do profissional biomédico. 

O presente estudo pretende de modo geral, mostrar a 

relevância da Educação em Saúde nos cursos de Biomedicina 

da Paraíba por meio do conhecimento sobre saúde-doença, 

conceitos de Educação em Saúde e formas de atuação prática 
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nessa área dos docentes que ministram as disciplinas desta 

área na matriz curricular dos cursos. Além disso, buscou-se 

identificar o perfil acadêmico desses professores com foco em 

sua formação profissional. Caracterizar os cursos de 

Biomedicina da Paraíba é importante para poder mostrar as 

tendências contemporâneas no que tange à formação dos 

profissionais e o desenvolvimento das futuras habilidades para 

ingressar no mercado de trabalho regional. Deste modo, 

deseja-se ampliar a discussão sobre a formação e qualificação 

biomédica na qual está inserida a área de Educação em Saúde 

que orientará o exercício profissional das mais diversas 

especialidades no campo da saúde, inclusive a prática 

biomédica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo e Local de Estudo 

No que se refere à natureza da pesquisa, este trabalho é 

do tipo aplicada, com uma abordagem quali-quantitativa, seus 

objetivos caracteriza o estudo como descritivo. Foram aplicados 

questionários com o objetivo de identificar o conhecimento dos 

docentes do curso de Biomedicina do estado da Paraíba em 

relação ao tema Educação em Saúde. Assim como o 

levantamento das informações acerca dos Cursos de 

Biomedicina, tais como, ano de autorização do MEC, matriz 

curricular, quantidade de turmas, entre outras, foi realizado 

entrevistas com informantes-chaves (os coordenadores dos 

cursos). 
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População e Amostra 

A população da pesquisa foi formada por quatro cursos 

de Biomedicina de Instituições de Ensino Superior (IES) da 

Paraíba. Contudo, três cursos aceitaram participar da pesquisa 

representando 75% da população do estudo. Participaram da 

pesquisa três coordenadores (informantes-chaves), que, 

conforme o total de cursos representa 75% da população de 

coordenadores de Cursos de Biomedicina da Paraíba. 

Nas três instituições pesquisadas existem 20 

professores dos cursos de Bacharelado em Biomedicina das 

Instituições de Ensino Superior (IES) da Paraíba que lecionam 

disciplinas que abordam o tema Educação em Saúde presentes 

nas matrizes curriculares dos cursos analisados. A amostra da 

pesquisa foi composta por 16 professores o que implica dizer 

que 80% da população de docentes de componentes 

curriculares de Educação em Saúde participaram do estudo. 

Vale salientar que a coleta de dados foi realizada durante 

o mês de agosto de 2012 e que a amostragem foi não 

probabilística intencional, por meio da definição dos critérios de 

inclusão e exclusão especificados.  

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos na pesquisa coordenadores e 

professores que estão em atividade nos cursos de Bacharelado 

em Biomedicina do estado da Paraíba no período letivo 2012.2 

e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE. Foram incluídos no estudo apenas docentes que 

estejam ministrando aulas de disciplinas contidas na matriz 

curricular do curso e que seja vinculada diretamente ao tema 

Educação em Saúde, tais como: Introdução a Biomedicina, 
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Bioética, Ética Profissional, Epidemiologia, Saúde Pública, 

Bioinformática, Filosofia, Psicologia da Saúde, Sociologia, 

Saúde Coletiva, Gestão de serviços de Saúde, Antropologia da 

Saúde e Vigilância à Saúde. 

Os critérios de exclusão foram os docentes de disciplinas 

aplicadas, preceptores de estágio, bem como docentes que se 

enquadravam nos critérios de inclusão, mas que estivessem 

gozando de licença trabalhista ou afastados das atividades 

docentes no período da coleta de dados (mês de agosto de 

2012). 

 

Instrumento e Procedimentos de Coleta de Dados 

O questionário elaborado para este estudo foi uma 

versão adaptada do instrumento de coleta de dados da tese de 

Carvalho (2007) e é formado por 10 questões, sendo 4 objetivas 

e 6 discursivas. O questionário biodemográfico permitiu 

caracterizar a amostra quanto ao sexo, idade, estado civil e 

escolaridade, além de outras variáveis relevantes à pesquisa. 

As questões relacionadas ao Termo Educação em Saúde 

tinham por objetivo acessar o conhecimento dos professores de 

Biomedicina no que se refere ao conceito de saúde-doença, 

Educação em Saúde e atividades que um profissional de saúde 

pode desenvolver no âmbito da Educação em Saúde. 

 

Análise de dados 

Os dados foram analisados pelo software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ®), versão 

18.0 para Windows, e apresentados por meio de tabelas que 

abordavam estatísticas descritivas, tais como frequência, 

porcentagem, média e desvio padrão. 
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As questões abertas foram categorizadas por meio de 

Análise de Conteúdo Temática (BARDIN, 1977), em que o 

pesquisador interpretou as respostas dos participantes de modo 

a registrar os conteúdos emergentes e discutir as 

convergências existentes entre elas. Para tanto, também foram 

construídas tabelas contendo a frequência das respostas em 

ordem decrescente para destacar as mais representativas do 

grupo de docentes analisado. 

 

Aspectos Éticos 

 A pesquisa obteve as devidas autorizações institucionais 

das IES participantes do estudo foi avaliado previamente pela 

banca examinadora do curso de Biomedicina e, após 

aprovação, encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) das Faculdades Integradas de Patos (FIP), sob protocolo 

nº 071/2012. O estudo foi aprovado demonstrando que estava 

de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde que rege sobre a ética da pesquisa envolvendo seres 

humanos. É importante ressaltar também que todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em duas vias, permanecendo uma com os 

participantes e outra com o pesquisador responsável. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As apresentações dos resultados deste estudo estão 

organizadas em três etapas. A primeira consiste na análise da 

formação e do desenvolvimento dos cursos de Biomedicina no 

estado da Paraíba, a oferta de disciplinas de Educação em 

Saúde em suas matrizes curriculares. A segunda etapa, 
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apresenta o perfil biodemográfico da amostra de professores de 

Biomedicina de disciplinas que abordam Educação em Saúde 

e que aceitaram participar da pesquisa. Por fim, a terceira 

refere-se às análises sobre os conhecimentos sobre saúde-

doença e sobre Educação em Saúde, desses docentes. 

 

Perfil geral das IES 

 Pode se observar na Tabela 1 as disciplinas de 

Educação em Saúde que fazem parte da matriz curricular dos 

cursos de Bacharelado em Biomedicina ofertados pelas IES no 

estado da Paraíba, contabilizando um total de 15 disciplinas 

distintas que auxiliam na capacitação dos profissionais 

biomédicos, com a finalidade de adequar sua formação em 

saúde às necessidades da população brasileira. 

Analisando as disciplinas disponíveis nos cursos de 

Biomedicina de cada IES, observa-se que a IES B tem o maior 

número de oferta de disciplinas de Educação em Saúde (9 

disciplinas), mas o quantitativo de disciplinas dessa área é 

bastante similar as matrizes curriculares das IES avaliadas. Por 

exemplo, o cursos de Biomedicina da IES B oferta os 

componentes curriculares Bioética e Ética Profissional 

separadamente, enquanto as IES A e C ofertam uma única 

disciplina intitulada Ética e Bioética. Observou-se nas matrizes 

curriculares dos três cursos avaliados a presença das seguintes 

disciplinas: Introdução a Biomedicina, Bioinformática, 

Epidemiologia. 
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Tabela 1. Disciplinas de Educação em Saúde das IES no 

Estado da Paraíba 

N DISCIPLINAS IES A IES B IES C 

1 Introdução a Biomedicina X X X 
2 Bioética - X - 
3 Ética Profissional - X - 
4 Ética e Bioética X - X 
5 Saúde Pública - X - 
6 Bioinformática X X X 
7 Psicologia da Saúde X X - 
8 Sociologia - X - 
9 Saúde Coletiva X - - 
10 Saúde Ambiental e Vigilância 

Sanitária 
- - X 

11 Socioantropologia da Saúde X - - 
12 Ecologia Humana X X - 
13 Epidemiologia X X X 
14 Educação em Saúde - - X 
15 Metodologia da Prática 

Docente 
- - X 

 TOTAL 8 9 7 

Nota: X Disciplina presente na matriz curricular do curso de 
Biomedicina  
          - Não possui a disciplina 
 

De modo geral, as disciplinas possuem características 

semelhantes mudando apenas suas nomenclaturas, por 

exemplo, a IES A oferta Saúde Pública, a IES B oferta Saúde 

Coletiva, ambas ofertam Ecologia Humana; a IES C oferta 

apenas uma disciplina com a mesma finalidade das duas 

anteriormente citadas, Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária. 

Deste modo, justifica-se o menor número de disciplinas de 

Educação em Saúde ofertadas pela IES C em função da 
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conjunção de conteúdo das ementas em uma única disciplina. 

Existem também mais algumas similaridades entre a IES A e B: 

a IES A oferta Socioantropologia da Saúde enquanto a IES B 

oferta Sociologia, disciplinas que confluem para o mesmo 

conteúdo curricular e mesma finalidade, ambas as IES tem a 

disciplina de Psicologia da Saúde. 

A IES C possui duas disciplinas distintas e exclusivas 

que somente aparecem em sua matriz curricular, são elas: 

Metodologia da Prática Docente e Educação em Saúde. Esta 

última disciplina que leva o nome da área pesquisada neste 

trabalho auxilia os estudantes biomédicos a tornarem-se 

pensadores críticos que usam o conhecimento científico de 

forma dinâmica para garantir uma melhor condição de saúde 

para a sociedade. 

As matrizes dos 3 (três) cursos analisados tinham entre 

7 (sete) e 9 (nove) componentes da área de Educação em 

Saúde, que sugere um bom índice de similaridade no projeto de 

curso das IES avaliadas. 

Ao analisar o corpo docente das 3 instituições 

participantes, constatou-se que existam 24 professores 

responsáveis pelos componentes curriculares que abordam 

Educação em Saúde. Neste sentido, para obtenção da 

população total (100% dos professores) seria necessária a 

participação de 20 docentes, pois uma das IES analisadas 

encontra-se com o curso em andamento. No entanto, apesar de 

todos os 20 docentes terem sido contactados, apenas 16 

professores participaram da pesquisa, gerando uma amostra de 

80%, como pode ser visto na Tabela 2.  
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Tabela 2. Percentual de amostra das IES  

Variáveis  Nº Total de 
Professores 

Nº de Professores 
Participantes 

IES A 7 5 
IES B 9 9 
IES C 4 2 
Total 20 16 
% 100% 80% 

 

Perfil da IES A 

O Curso de Bacharelado em Biomedicina ofertado pela 

IES A foi o pioneiro no estado da Paraíba e tem uma matriz 

curricular consolidada que não sofreu alterações desde sua 

implementação em 2002. O curso possui integralização com 

duração mínima de 4 anos distribuídos em 8 períodos e 

disponibiliza 8 disciplinas da área de Educação em Saúde na 

sua matriz curricular, são elas: Introdução à Biomedicina, 

Socioantropologia da Saúde, Bioinformática, Saúde Coletiva, 

Epidemiologia, Ecologia Humana, Ética e Bioética e Psicologia 

em Saúde. 

Pode-se observar na Tabela 3 que professores de duas 

disciplinas de Educação em Saúde não participaram da 

pesquisa na IES A, gerando uma amostra de 71,43% de 

docentes que responderam ao questionário de avaliação. 

Houve a participação de 75% dos componentes curriculares de 

Educação em Saúde da IES A, pois a instituição tem um mesmo 

professor para duas disciplinas, Saúde Coletiva e 

Epidemiologia. Isto provoca a redução do número de 

entrevistados, justificando a disparidade entre os números de 

disciplinas e professores participantes da pesquisa, conforme 

citados anteriormente. 
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Tabela 3. Disciplinas ofertadas pela IES A e participantes 

da pesquisa 

PERÍODO DISCIPLINAS QUESTIONÁRIO 

1º Introdução à 
Biomedicina 

APLICADO 

3º Socioantropologia da 
Saúde 

APLICADO 

3º Bioinformática APLICADO 
3º Saúde Coletiva APLICADO1 
4º Epidemiologia APLICADO 
5º Ecologia Humana APLICADO 
5º Ética e Bioética NÃO PARTICIPOU 
5º Psicologia em Saúde NÃO PARTICIPOU 
1  O mesmo professor de Epidemiologia 

 

Perfil da IES B 

O curso de Bacharelado em Biomedicina da IES B, está 

passando por reformulação em sua matriz curricular, mas 

manteve a permanência de 8 disciplinas de Educação em 

Saúde, são elas: Introdução à Biomedicina, Ecologia Humana, 

Sociologia, Psicologia, Bioinformática, Ética Profissional, Saúde 

Pública e Epidemiologia. Nesta reformulação acontecerão 

alterações quanto às demais disciplinas específicas do curso de 

Biomedicina aumentando um semestre na matriz curricular do 

curso. Antes os estudantes passariam 4 anos e meio para a 

formação equivalente a 9 períodos, com a implantação da nova 

matriz curricular aumentou a carga horária passando a ser 5 

anos distribuídas em 10 períodos para formação dos 

profissionais biomédicos pela IES. 

Pode ser observado na Tabela 4 que a coleta de dados 

obteve grande êxito na IES B, pois foi obtido 100% da amostra 

de professores que ministram disciplinas de Educação em 
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Saúde. É importante ressaltar que apesar de haver 8 disciplinas 

de Educação em Saúde, 9 professores participaram da 

pesquisa pois há dois professores para a disciplina de 

Sociologia, um responsável pela turma do período matutino e 

outra pela período noturno do mesmo período. Isto ocorreu 

devido às distribuições de carga horária e disponibilidade de 

tempo dos docentes. 

 

Tabela 4. Disciplinas ofertadas pela IES B e participantes 

da pesquisa 

PERÍODO DISCIPLINA QUESTIONÁRIO 

1º Introdução à Biomedicina APLICADO 

2º Ecologia Humana APLICADO 

2º Sociologia (nova grade) APLICADO 

3º Sociologia (grade antiga) APLICADO¹ 

4º Psicologia APLICADO 

4º Bioinformática APLICADO 

5º Ética Profissional APLICADO 

6º Saúde Pública APLICADO 

6º Epidemiologia APLICADO 
1Professores diferentes para a disciplina de Sociologia  

 

Perfil da IES C 

O curso de Bacharelado em Biomedicina ofertado pela 

IES C tem integralização com duração mínima de 4 anos e meio 

subdivididos em 9 períodos. No entanto, como o curso ainda 

não foi reconhecido e não formou turma, os acadêmicos 

pioneiros estão no 4º período o que implica dizer que, apesar 

da matriz curricular possuir diversas disciplinas da área de 

Educação em Saúde, atualmente só existem 4 disciplinas 
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disponíveis, são elas: Introdução à Biomedicina, Bioinformática, 

Metodologia da Prática Docente, Ética Profissional e Bioética, 

que são ministrados por três professores. É importante ressaltar 

que o curso está passando por reformulações na sua matriz 

curricular e algumas disciplinas de Educação em Saúde serão 

ofertadas nos períodos subseqüentes. As disciplinas que 

participaram como amostra para realização da pesquisa, 

podem ser vistas na Tabela 4. 

De acordo com a Tabela 5 apenas 2 (dois) professores 

participaram da pesquisa obtendo uma amostra de 66,7%, do 

total de 3 (três) professores de Educação em Saúde 

disponibilizadas na IES C atualmente. 

 

Tabela 5. Disciplinas ofertadas pela IES C e participantes 

da pesquisa 

PERÍODO DISCIPLINA QUESTIONÁRIO 

1º Introdução à Biomedicina NÃO PARTICIPOU 

1º Ética Profissional e 

Bioética 

NÃO PARTICIPOU¹ 

2º Bioinformática APLICADO 

4º Metodologia Docente APLICADO 
1 O mesmo professor de Introdução à Biomedicina 

 

 De modo geral, as ausências de participação dos 

professores na pesquisa foi de 20% e se deram por recusa à 

responder os questionários e ausência dos docentes na 

instituição no momento da realização de coleta. 
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Caracterização Biodemográfica da amostra 

A população amostral é composta por 7 participantes do 

sexo masculino e 9 do sexo feminino, gerando respectivamente 

um percentual de 43,8% e 56,2. Quanto a formação profissional 

dos pesquisados, 12 afirmam terem vindo de instituições 

públicas gerando um porcentagem de 75%, em contra posição 

4 tiveram sua graduação em instituições privadas sendo este 

25% dos docentes participantes. A amostra de participantes 

desta pesquisa obteve idade entre 24 e 50 anos, como pode ser 

visto na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Caracterização biodemográfica amostral (n=16) 

VARIÁVEIS 
CATEGÓRICAS 

F % VALIDADE 
% 

ACUMULAD
A% 

SEXO     

Masculino 7 43,8 56,3 43,8 

Feminino 9 56,3 43,8 100 

INSTITUIÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

    

Pública 1
2 

75,0 75,0 75,0 

Privada 4 25,0 25,0 100,0 

IDADE     

24 1 6,3 6,3 6,3 

26 1 6,3 6,3 12,5 

27 1 6,3 6,3 18,8 

28 1 6,3 6,3 25,0 

29 1 6,3 6,3 31,3 

30 1 6,3 6,3 37,5 

31 2 12,5 12,5 50,0 

36 3 18,8 18,8 68,8 

44 1 6,3 6,3 75,0 



AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE 
CURSOS DE BIOMEDICINA SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESTADO DA 

PARAÍBA 

76 
 

49 2 12,5 12,5 87,5 

50 1 6,3 6,3 93,8 

TOTAL 1
6 

100 100  

 

Análise geral do conhecimento sobre Educação em Saúde 

dos docentes pesquisados 

Os resultados gerais expõem que não houve consenso 

sobre as expressões atribuídas ao termo saúde, contudo as 

expressões adotadas pelos professores ao termo doença 

convergiram para estresse e má alimentação.  O conceito 

atribuído pelos professores de Biomedicina no estado da 

Paraíba avaliados neste estudo pode ser visto na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Lista de conceitos de Educação em Saúde das IES 
no estado da Paraíba 
CONCEITOS N 

Informações sobre saúde e doença 4 
Atividades sócio-educativas (saúde e doença) 4 
Compartilhamento de conhecimentos sobre saúde 3 

Troca de experiências 2 
Instrução profissional voltado à humanização  2 
Construir identidade a partir de mudanças das culturas 1 
Orientar a população para qualidade de vida 1 

 
Logo, pode-se constatar que de modo geral os docentes 

pesquisados concebem Educação em Saúde como 

informações e atividades sócio-educativas relacionadas à 

saúde e doenças.Tais concepções tornam-se incompletas, pois 

segundo Rose (1989), a Educação em Saúde deve superar a 

conceituação biomédica de saúde e abranger objetivos mais 

amplos, uma vez que a saúde deixa de ser apenas a ausência 
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de doenças e para ser uma fonte de vida. Assim sendo, a 

Educação em Saúde não se destina apenas a prevenir 

doenças, mas a preparar o indivíduo e os profissionais de saúde 

a acondicionar comportamentos saudáveis e difundi-los na 

sociedade. 

 A Tabela 8 representa a forma como os docentes 

pensam que podem ser realizados as atividades no âmbito da 

Educação em Saúde. Nota-se uma visão limitada das 

atividades de Educação em Saúde restrita a estratégias de 

ensino (palestras e cursos) e projetos educativos sobre saúde. 

 

Tabela 8. Perspectiva das IES sobre as atividades 

desenvolvidas na Educação em Saúde  

PRINCIPAIS ATIVIDADES  N 

Estratégias de Ensino (palestras e cursos) 9 
Não respondeu 5 
Projetos Educativos 3 

 

É importante ressaltar o número de professores que não 

responderam a esta questão. Esta concepção mostra que o 

planejamento em Educação em Saúde leva em consideração o 

não conhecimento sobre saúde da próprio população; seus 

saberes parecem ser negligenciados. 

Sendo assim, há necessidade de pactuar estas 

concepções sobre Educação em Saúde. Segundo Candeias 

(1997), as práticas de Educação em Saúde constituem uma 

fração de atividade técnicas voltadas à saúde, onde a gestão e 

as habilidades de desenvolver projetos educativos de saúde 

pelos profissionais têm maior impacto e influência na mudança 

do comportamento individual e coletivo da sociedade, gerando 

assim mais qualidade de vida e saúde à população. 
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 Com relação à formação dos professores pesquisados 

37,5% cursaram disciplinas de Educação em Saúde em sua 

graduação, enquanto 62,5% afirmaram não terem visto tais 

conteúdos. Este fato justifica-se em função do ano de formação 

destes profissionais que, apesar de 12 deles terem se graduado 

após o ano 2000 (quando já eram disseminados as políticas 

públicas voltadas à Educação em Saúde), as matrizes 

curriculares dos cursos não enfatizaram essas disciplinas, 

sendo estas vistas como “tamboretes” e de menor importância 

para o profissional de saúde, especialmente os profissionais 

das áreas médicas e biomédicas. 

Por fim, a diversidade de graduação dos professores 

avaliados com relação as áreas de conhecimento é 

relativamente pequena, sendo 63% formados em Ciências da 

Saúde e 37% de outras áreas afins. Logo, pode se observar 

pouca mudança da formação destes profissionais da área das 

Ciências da Saúde para o que é visto atualmente na formação 

dos profissionais biomédicos havendo uma necessidade maior 

de capacitação profissional destes professores no âmbito das 

discussões atuais da área da Educação em Saúde.  

 

CONCLUSÕES  

 

A pesquisa revelou uma diversidade de concepções 

quanto à definição de Educação em Saúde, bem como uma 

limitada visão acerca das atividades que podem ser 

desenvolvidas nesta área, sugerindo que há falta de 

compreensão ou de capacitação profissional no que se refere à 

Educação em Saúde. Por conseguinte seria necessário que os 

professores investirem em capacitações relacionadas ao tema 
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em discussão para o aperfeiçoarem seus conhecimentos sobre 

o assunto, aprimorando assim sua prática docente no âmbito da 

Educação em Saúde. 

Neste direcionamento, ao se abordar a relevância da 

Educação em Saúde na formação do biomédico, os gestores 

dos cursos de Biomedicina devem atentar para permanência 

desses componentes curriculares que abordam Educação em 

Saúde nas matrizes curriculares dos cursos sobre sua 

responsabilidade, incentivando os docentes destas disciplinas 

a transmitir a importância dos conteúdos estudados no 

cotidiano da sala de aula para formação do profissional 

biomédico, com o objetivo de estimular o desenvolvimento do 

pensamento crítico sobre as ações no campo das Ciências da 

Saúde Pública ao longo da sua graduação para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 
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RESUMO: A fitoterapia é uma ciência milenar, sendo que o uso 
de plantas medicinais é uma tradição perpassada entre as 
diversas geraçãoes e culturas. Por isso,promover esta prática 
dentro da estratégia de saúde da família fornece aos 
profissionais de saúde novas opções terapêuticas de custo-
beneficios eficientes, sendo positivo também para o usuário. 
Mediante isso, este trabalho teve como objetivo promover o uso 
de plantas medicinais por meio de uma atividade  intitulada chá 
do dia, em uma unidade básica de saúde da família do 
município de João Pessoa-PB. Trata-se de um trabalho 
qualitativo  do tipo relato de experiência referente a uma 
atividade de educação popular em saúde, denominada de o chá 
do dia, realizadas às segundas-feiras no horário das 7h às 7h30 
nos espaços de sala de esperas das equipes de saúde. A 
atividade permitiu abrir um espaço de construção coletiva sobre 
a definição de saúde, utilizando a fitoterapia como base desse 
contexto, ampliando a participação popular nos cuidados em 
saúde. O uso das plantas medicinais promove, portanto, um 
maior desenvolvimento comunitário, solidariedade e a 
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participação social, tornando-se aliado na construção de 
vínculos entre profissional-usuário, promoção e recuperação da 
saúde, além do empoderamento do usuário no  seu processo 
de cuidado. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Plantas medicinais. 
Atenção Primária.  
 

INTRODUÇÃO  

 

A discussão sobre promoção da Saúde eclodiu do 

movimento da reforma sanitária que conjuntamente a 

8°Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foram essenciais 

para a profunda discussão à cerca dos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde, levando o conceito saúde para uma 

abordagem mais ampliada, no qual avaliou-se a necessidade 

da inserção de cuidados para além do biomédico, enfatizando 

a urgência de um olhar para os  determinantes sociais 

envolvidos no processo saúde-doença, com vista a promoção 

da saúde (ZERESNIA; FREITAS, 2014). 

Em 2006, o Ministério da Saúde (MS), aprovou a Política 

de Promoção da Saúde – PNPS, que coloca a intersetorialidade 

e a participação social como condições basilares na formulação 

do Sistema Único de Saúde – SUS, (BRASIL, 2006a). 

Dentro da perspectiva da promoção, temos as práticas 

integrativas em saúde, entendidas como ferramentas que 

potencializam  a assistência de saúde individual ou coletiva  por 

meio de recursos terapêuticos alternativos, visando a 

integralidade do cuidado com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 

humano com o meio ambiente e a sociedade (LIMA; SILVA; 

TESSER, 2014; DALMOLIN; HEIDEMANN, 2017). 
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As práticas integrativas ganharam maior notoriedade nos 

serviços básicos de saúde a partir da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS (BRASIL, 

2006b), tendo o SUS, atualmente, um total de 29 procedimentos 

complementares em saúde, tornando-se referência para o 

mundo (BRASIL, 2018; BRASIL, 2017; BRASIL, 2015).  

Dentre as práticas de saúde complementar, temos a 

fitoterapia, uma terapêutica milenar caracterizada pelo uso de 

plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, 

sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de 

origem vegetal. Desde o conhecimento da humanidade, as 

plantas medicinais são utilizadas pelas diferentes culturas e 

civilizações para o tratamento das diversas enfermidades 

(BRASIL, 2012; DE LIMA, 2015). Para a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, “planta medicinal é a espécie vegetal, 

cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos” 

(BRASIL, 2010). 

No Brasil, cerca de 82% da população brasileira utiliza 

produtos à base de plantas medicinais nos seus cuidados com 

a saúde, seja pelo conhecimento da medicina tradicional ou dos 

povos e comunidades tradicionais, seja pelo uso popular na 

medicina popular, de transmissão oral entre gerações, ou até 

mesmo pelo próprio conhecimento cientifico (RODRIGUES; DE 

SIMONI, 2010).  

Visando um maior reconhecimento da importância das 

plantas medicinais e de seus benefícios para a saúde humana, 

o Ministério da Saúde aprovou em 2006, a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e fitoterápicos – PNPMF(BRASIL, 2006c), 

estando a fitoterapia  no âmbito do SUS, inserida dentro da 

Estratégia Saúde da Família – ESF promovendo o vínculo e 

aproximação entre trabalhadores da saúde e comunidade e 
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tornando a relação mais horizontal, reforçando o papel da 

atenção básica como primeiro contato do usuário com o SUS, 

assim como a ampliação das ofertas de cuidados,  favorecendo 

o princípio da integralidade em saúde (ALCÂNTARA; 

JOAQUIM; SAMPAIO, 2015; DA ROCHA MARTINS et al, 

2017).  

Posteriormente, no ano de 2009, houve a criação do 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – 

PNPMF que, em conformidade com as diretrizes e linhas 

prioritárias da Política Nacional, estabelece ações intersetorais, 

voltados à garantia do acesso seguro e uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos no país, ao uso sustentável da 

biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento e fortalecimento 

do SUS. Para isso, foi aprovado no mesmo ano, a Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse para o SUS – 

RENISUS, que apresenta 71 espécies dentre as plantas mais 

utilizadas, e possui a finalidade de subsidiar pesquisas para o 

uso racional e seguro das plantas medicinais (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2009).  

A fitoterapia e as plantas medicinais na ESF, são  

estratégias de grande relevância para a promoção da 

conscientização do uso racional de medicamentos, pois 

fornecem aos  profissionais de saúde novos instrumentos 

terapêuticos complementares, de custo-benefício eficiente, e 

menos efeitos adversos quando comparados aos alopáticos, 

sendo, dessa forma, uma alternativa também positiva para o 

usuário do serviço de saúde (FIGUEREDO; GURGEL; 

GURGEL, 2014). 

Entre as diversas formas de utilização das plantas 

medicinais, encontram-se os chás, definido pela legislação 

vigente como droga vegetal com fins medicinais a ser 
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preparado por meio de infusão, decocção ou maceração em 

água pelo consumidor (BRASIL, 2014a).  

E diante disso, a Educação Popular em Saúde, 

defendida por Paulo Freire (BRASIL, 2014b; NASCIMENTO 

JUNIOR et al, 2016) é um instrumento de grande relevância 

para a disseminação comunitária, dentro da ESF do 

conhecimento à cerca das plantas medicinais, incluindo seus 

benefícios, formas corretas e seguras de preparo bem como 

suas contraindicações. Além disso, permite a troca de 

experiências, de saberes e práticas entre profissionais e 

usuários, promovendo maior vinculo, diálogo e protagonismo 

comunitário, tornando o usuário, um agente de mudança.  

Os usuários quando inseridos no processo do seu 

cuidado, sentem-se valorizados e, por isso, mais abertos a 

mudanças, favorecendo a adesão do seu tratamento de saúde 

e estreitando os vínculos com os profissionais de saúde. 

Portanto, trabalhar na perspectiva da educação em saúde, com 

a corresponsabilidade do sujeito e valorização do saber popular 

têm sido de grande importância no âmbito da atenção à saúde 

(MORAES; MEZZOMO; OLIVEIRA, 2018). 

Mediante a importância de se reconhecer, cada vez mais, a 

fitoterapia e as plantas medicinais  no SUS, bem como dialogar 

com a comunidade, sobre as espécies disponíveis no território, 

este trabalho, realizado no âmbito da Estratégia Saúde da 

Família, teve como objetivo promover o uso de plantas 

medicinais de forma racional, por meio de uma atividade de 

educação popular em saúde, em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família do Município de João Pessoa-PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho tem caráter qualitativo e faz um relato de 

experiência de uma atividade de educação popular em saúde 

denominada Chá do dia, realizada em uma Unidade Básica de 

Saúde integrada composta por quatro equipes de saúde da 

família.  

A unidade de saúde, atende à cerca de 16 mil usuários 

oferecendo serviços médico, de enfermagem, odontológico, 

coleta de materiais para exames laboratoriais, realização de 

teste rápido, aplicação de vacinas, assistência farmacêutica 

com farmácia polo. Além de assistência de fisioterapia, nutrição, 

psicologia e assistência social mediante necessidade de 

atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Atenção 

Básica (NASF-AB). 

A atividade do Chá do dia foi pensada e desenvolvida por 

Residentes multiprofissionais em Saúde da Família e 

Comunidade que mediante observação do espaço ocioso 

dentro do terreno onde está a unidade de saúde na qual atuam, 

propuseram a construção de uma horta medicinal. E com o 

objetivo de promover a participação de profissionais e usuários 

do serviço no projeto da horta medicinal, apostou-se em uma 

atividade de educação em saúde voltada para o resgate do uso 

de plantas medicinais no cuidado em saúde. 

Entre março e outubro de 2018 foram realizadas 21 

atividades de chá do dia, nas segundas-feiras pela manhã no 

horário entre 7h às 7h30. Foram trabalhadas diferentes plantas 

medicinais de uso popular da própria comunidade, visto que as 

espécies vegetais presentes na horta medicinal da unidade de 

saúde referida neste trabalho foram adquiridos através da  
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doação de mudas dos próprios usuários e profissionais do 

serviço, que também são moradores do território.  

O público abordado nesta atividade é heterogêneo, 

envolvendo todas as faixas etárias, sexo e nível de 

escolaridade, sendo composto por todos os usuários do serviço 

de saúde. Procurou-se trabalhar dentro de uma   linguagem 

simples, que pudesse ser compreendida por todos os 

envolvidos na atividade educativa, evitando-se uso de termos 

científicos que pudessem dificultar a compreensão dos mesmos 

sobre o chá abordado.  

A atividade utiliza tecnologias leves, no qual os usuários 

são abordados nos espaços da sala de espera, e enquanto 

aguardam o atendimento, são convidados a dialogar sobre o 

chá proposto para o dia. Utilizou-se cartolinas com desenhos e 

informações resumidas do chá ofertado, tais como benefícios, 

contraindicações e modo de preparo, além do próprio chá, que 

foram servidos aos usuários.  

A escolha pela metodologia da Educação Popular em 

Saúde foi pensada com o objetivo de aproveitar o momento em 

que os usuários da comunidade estão na unidade de saúde 

esperando para seus atendimentos e abrir um espaço de 

debate, construção de conhecimentos e trocas de experiências 

sobre as plantas medicinais e com isso auxiliar na promoção da 

saúde e do autocuidado. 

As informações apresentadas aos usuários e 

profissionais, sobres as plantas medicinais, foram pesquisadas 

na literatura atual, incluindo artigos, políticas e normas vigentes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade proposta para a promoção do uso racional de 

plantas medicinais em uma unidade de saúde, orientando sobre 

benefícios, contraindicações e formas de utilização através do 

diálogo com a comunidade, permitiu abrir um espaço de 

construção coletiva sobre a definição de saúde, utilizando a 

fitoterapia como base desse contexto, ampliando a participação 

popular nos cuidados em saúde. 

Na tabela abaixo, apresentamos as plantas medicinais 

utilizadas na atividade. 

Tabela 1. Plantas medicinais: nomeclatura popular e científica.  
Nome popular  Nome cientifico  

Agrião Nasturtium officinale 

Alecrim Rosmarinus officinalis 

Alfazema Lavandula angustifolia 

Boldo  Peumus boldus 

Camomila Matricaria chamomilla 

Canela  Cinnamomum verum 

Capim-santo Cymbopogon citratus 

Erva-cidreira Melissa officinalis 

Erva-doce Pimpinella anisum 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Hibisco Hibiscus sabdariffa 

Hortelã- menta Mentha spicata 

Hortelã- miúda Mentha villosa 

Laranjeira Citrus sinensis 

Manjericão Ocimum basilicum 

Mastruz Dysphania ambrosioides  

Fonte: GRANDI (2014). 
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Na tabela 1 podemos encontrar as plantas medicinais 

utilizadas na atividade do chá do dia, onde o nome popular é 

aquele conhecido pela comunidade, enquanto que o seu nome 

cientifico designa de sua classificação botânica. É importante 

ressaltar que os nomes populares apresentados podem sofrer 

variações dependendo da cultura e região brasileira em que 

estão localizados, por isso, na tabela apresentamos os nomes 

populares das plantas medicinais reconhecidas pela 

comunidade local.   

Na tabela 2, apresentamos os chás medicinais ofertados 

aos usuários, bem como a parte da planta utilizada na 

preparação, inidicando se fresca ou seca. O modo de preparo 

caseiro dos chás é também desenvolvida na atividade do Chá 

do dia, através da indicação de quantidade de insumo (parte da 

planta) utilizado, de acordo com o encontrado na literatura atual, 

além de orientações quanto a higienização e conservação da 

planta para o consumo adequado e seguro.  

Tabela 2. Preparação dos chás medicinais, por meio de 

infusão, com indicação da parte utilizada.  

 
Preparações 

 
Partes utilizada 

Agrião  
com limão 

Folhas frescas  
e sumo do limão 

Alecrim folhas frescas 

Alfazema Flores secas  

Boldo Folhas frescas 

Camomila Flores secas 

Capim-santo Folhas frescas 

Capim-santo  
com limão 

 
Folhas frescas 

Erva-cidreira Folhas frescas 

Erva-doce Sementes secas 
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Erva-cidreira  
com erva-doce 

Folhas frescas  
e sementes   

Eucalipto Folhas secas 

Hibisco Flores secas 

Hortelã- menta Folhas secas 

Hortelã- miúda Folhas frescas 

Laranjeira Folhas frescas 

Manjericão Folhas frescas 

Mastruz  
com leite 

Folhas frescas 

          Fonte: arquivo pessoal (2018). 

 

Inicialmente os usuários são envolvidos na atividade ao 

serem convidados a dialogar sobre suas experiências à cerca 

da planta medicinal usada no chá do dia. A troca de 

experiências e informações entre usuários e profissionais 

mostrou-se positiva ao alcance do objetivo da atividade. Foi 

observado que uma vez o usuário inserido dentro deste 

processo, o mesmo sente-se valorizado ao compartilhar suas 

experiências com os  demais que ali estão sobre a melhora da 

condição de sua saúde, que neste caso, se deu por meio do uso 

das plantas medicinais, e percebe-se como protagonista do seu 

cuidado em saúde. 

Essa percepção corrobora com Cruz e Sampaio (2016) 

e Pires (2017) que encontraram em seus estudos, evidencias 

de que os usuários dos serviços de saúde estão acostumados 

a serem, na maioria das vezes, uma espécie de “absorvidores” 

de informações, tornando-se passivos em seu cuidado de 

saúde, pois sempre esperam que o profissional de saúde lhe 

imponha algo. Porém, quando o profissional valoriza a 

experiência de seus pacientes, ele permite a criação de vinculo 

e quebra a relação verticalizada, dando voz ao outro. 
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Das plantas apresentadas, as que os usuários tiveram 

menos conhecimento do seu uso enquanto chás foram o agrião, 

alecrim, manjericão e eucalipto, pois relataram consumir essas 

ervas mais como condimentos e, no caso do eucalipto, mais 

utilizado como inalante para desobstrução das vias 

respiratórias. As demais plantas já têm seu uso bem 

disseminado dentro da comunidade. 

Algumas das plantas medicinais utilizadas foram obtidas 

na própria horta medicinal da unidade, que encontra- se em 

processo de construção, como pode ser visto na Figura 1.  

Figura 1. Horta Medicinal em processo de construção. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

É importante destacar que a maioria das mudas foram 

doações dos próprios moradores e usuários do serviço que 

através da atividade educativa do chá do dia tomaram 

conhecimento sobre a horta e, convidados e  motivados a 

participar do seu processo de construção, colaboraram por 
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meio da doação de mudas, doação de garrafas pets para 

estruturação dos canteiros e também compartilhando seus 

conhecimentos acerca do cultivo e do uso das plantas 

medicinais em experiências exitosas de reabilitação da saúde.  

Um estudo realizado por Costa et al. (2015) concluiu que 

o sucesso para a efetiva implementação da política de 

fitoterapia e plantas medicinais se dar por meio da contínua 

mobilização de usuários e profissionais do território, visto que, 

são eles os atores sociais responsáveis pelos processos de 

mudanças e pelas transformações tão necessárias no cotidiano 

das práticas de saúde. 

As conversas informais com usuários e profissionais 

foram essenciais para uma melhor compreensão do uso das 

plantas medicinais apresentadas na atividade. Com isso, 

buscou-se na literatura (internet, livros, revistas, artigos, 

enciclopédias, mementos) compreender benefícios, utilizações 

e riscos das plantas medicinais fazendo a ponte entre saber 

popular e cientifico.  

Como pontos positivos desse tipo de atividade, podemos 

destacar uma maior aproximação com os usuários do serviços, 

visto que, por ser realizada nas salas de esperas  de todas as 

equipes e o chá servido entre os  usuários (Figura 2), deixa-os 

mais confortáveis e com um maior contato com o profissional 

de saúde, promovendo a relação horizontal. Por se tratar de 

uma unidade integrada de saúde, conseguimos contemplar um 

grupo populacional bem diversificado, com diferentes 

realidades e com isso alcançar uma maior relevância e 

abrangência dos objetivos propostos por esta atividade.   

 

Figura 2. Realização do momento do chá do dia, na sala de 

espera junto aos usuários do serviço. 
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Fonte: arquivo pessoal (2018). 

 

Além disso, De Oliveira, Santos e Oliveira Léda (2018) 

enfatizam que o diálogo  e o protagonismo que atividades como 

esta promovem aos usuários permitem a criação de vínculo, 

tornando o usuário mais aberto ao processo de autocuidado, 

quebrando a relação verticalizada de saúde e abrindo novas 

possibilidades ao outro, entendendo que o  profissional de 

saúde atua nesse momento como um mediador do processo, 

orientando, mas é o usuário que passa a ter o papel principal. 

O uso de plantas medicinais é potencializador para 

identificação por parte  do usuário, da corresponsabilidade do 

mesmo no processo saúde-doença. Valorizando e incentivado-

o a fazer uso de seus conhecimentos, normalmente passados 

de geração a geração, e sendo ele o protogagonista do cuidado 

quando colhe ou compra as folhas para preparação caseira do 

chá. Diferente do uso de medicamentos alopáticos, sobre os 

quais por vezes não detem conhecimentos e são prescritos de 

forma verticalizada, muitas vezes sem considerar o saber e o 

querer do usuário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O chá do dia, portanto, tem sido uma atividade de 

educação em saúde com boa participação dos usuários do 

território, permitindo aumentar o conhecimento da população 

sobre o uso racional das plantas medicinais, com isso 

auxiliando em uma melhor consciência da utilização dos 

alopáticos, contribuindo para a promoção da saúde e de uma 

maior participação comunitária no processo saúde-doença-

cuidado.  

Atividades de educação popular em saúde, à exemplo, 

do chá do dia, permitem uma aproximação positiva dos usuários 

do serviço com as plantas medicinais e fornecem informações 

seguras sobre estas que serão disseminadas dentro da 

comunidade.  

Destaca-se que uso das plantas medicinais na atenção 

básica amplia o escopo de opções terapêuticas aos 

profissionais de saúde, corroborando com os princípios do SUS, 

permitindo ao profissional de saúde trabalhar com recursos 

terapêuticos disponíveis no território e do conhecimento e uso 

popular, sendo também, uma terapia de custo baixo, o que se 

torna viável a utilização sem grandes dificuldades. 

Mediante isso, estimular a comunidade a participar de 

maneira ativa em seu processo de cuidado com relação 

dialógica, horizontalizada e de maneira a promover a 

corresponsabilização com construção compartilhada do saber, 

promovendo um cuidado em saúde eficaz, vai de encontro aos 

princípios da educação popular em saúde e são compreendidas 

como práticas cotidianas que estimulam os indivíduos a 

buscarem o protagonismo e autonomia de seu cuidado em 

saúde, tornando-se, diante disso, agentes de mudança. 
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Porém, o grande desafio que podemos apontar para 

efetiva utilização das plantas medicinais para além do popular, 

no âmbito da atenção básica, como forma de tratamento 

prescrito por profissionais de saúde se dá pela baixa segurança 

desses profissionais em orientar o uso de espécies vegetais,  

Para tanto, faz-se necessário o alinhamento de objetivos 

entre a gestão e os trabalhadores, para que haja incentivo à 

inserção das plantas medicinais nas linhas de cuidado, através 

da oferta de cursos, capacitações, entre outros meios para 

obtenção de conhecimento e segurança do profissional ao 

adotar e prescrever as plantas medicinais em sua prática.  

O uso das plantas medicinais promovem, portanto, um 

maior desenvolvimento comunitário, solidariedade e a 

participação social, tornando-se aliado na construção de 

vínculos entre profissional-usuário, promoção e recuperação da 

saúde, além do empoderamento do usuário no  seu processo 

de cuidado.  

Sugerimos ainda a replicação desta e demais atividades 

que possam resgatar e incentivar o uso de plantas medicinais, 

das demais práticas integrativas e complementares e meios de 

cuidados holísticos nos serviços do SUS, fortalecendo a 

integralidade e provomendo a corresponsabilidade do cuidado.  
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RESUMO: A educação sobre vacina é um tema de suma 
importância na sociedade, tendo em vista que a todo momento 
as pessoas recebem notícias erradas. Para que ocorra uma 
transmissão de conhecimento adequado é fundamental que os 
mesmos sejam corretos e embasado na ciência. Os principais 
profissionais que podem influenciar nesse cenário são os da 
saúde e biólogos, tanto licenciado como bacharéis, haja visto 
que os da saúde e biólogos bacharéis são atuantes em uma 
educação não-formal e os professores de biologia ou ciências 
no âmbito da formal. Desse modo,  esse estudo teve como 
objetivo realizar um evento gratuito na Universidade Federal da 
Paraíba sobre vacinas, com o intuito de aprofundar as 
discussões sobre o tema alvo entre discentes dos cursos de 
Ciências Biológicas e de Ciências da Saúde. Após o evento, os 
participantes responderam um questionário que avaliava os 
conhecimentos adquiridos durante as palestras e possíveis 
mudança nas atitudes. De maneira geral, os participantes 
apresentaram um conhecimento de moderado a elevado e os 
mesmos relataram que em determinadas questões aprendeu 
durante o evento, ressalta-se que mais de 89% afirmou ter 
entrado em contato com informações novas. Sendo assim, o 
evento auxiliou a sensibilizar os participantes sobre o tema e 
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influenciar em sua vida profissional e acadêmica, o que 
resultará em conhecimentos para a sociedade de maneira em 
geral.  
 
Palavras-chave: Educação. Imunização. Biológos licenciados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

vacinas são preparações biológicas que melhoram a imunidade 

a uma doença em particular. As vacinas geram, portanto, uma 

resposta imunológica de memória no indivíduo receptor, de 

modo que ao entrar em contato novamente com o mesmo 

patógeno, o sistema imune está pronto para responder e 

eliminar a ameaça. As vacinas normalmente são compostas por 

patógenos atenuados, inativados ou por parte deles, o que se 

pode chamar de subunidade. Há ainda vacinas produzidas a 

partir das toxinas secretadas por um dado patógeno, e aquelas 

que são produzidas com DNA recombinante. Em alguns casos, 

faz-se necessária a presença de moléculas denominadas 

adjuvantes que garantem o sucesso de uma determinada 

vacina (WHO, 2018a). 

As vacinas foram um dos marcos na saúde que 

proporcionaram um aumento significativo na expectativa de 

vida da população. Atualmente é mais raro pessoas morrerem 

das mesmas doenças infecciosas que aterrorizaram a 

população no século passado. Além disso, os governos 

também são beneficiados, pois o custo de investimento na 

imunização da sociedade diminui os gastos futuros com o 

tratamento da doença infecciosa alvo. Ao longo dos tempos, 

ocorreram diversas pesquisas para desenvolver vacinas, de 
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modo que no final da Segunda Guerra Mundial (1945) o número 

de doenças que podiam ser evitadas por meio de vacinação 

subiu de cinco para dez. Assim, é importante reconhecer o 

papel da vacinação na história da humanidade, pois foi através 

dela que se evitou a morte de milhões de pessoas e foi possível 

erradicar e eliminar patógenos por todo o mundo (COLLEN, 

2016).  

Hoje as vacinas protegem contra 26 doenças (WHO, 

2018b). Apesar de todo o avanço alcançado nessa área, nos 

últimos anos a cobertura vacinal tem demonstrado estar abaixo 

do necessário para diversas vacinas na população mundial 

(WHO, 2018a). A confiança nas vacinas tornou-se um problema 

de saúde pública. Quando o nível de confiança não existe ou 

decai, ocorrem surtos de doenças, assim como retrocessos no 

processo de erradicação da poliomielite (HANLEY et al., 2015;  

YU et al., 2016). 

Čekanac (2015) relata que o movimento antivacina 

muitas vezes difunde efeitos adversos sobre as vacinas sem 

provas ou argumentos, os quais se espalham rapidamente pela 

população, principalmente com o uso da internet. Com isso, a 

confiança pública diminui significativamente e isto influencia 

negativamente na decisão de se vacinar, resultando em uma 

baixa cobertura vacinal com a possibilidade de reintrodução de 

patologias eliminadas. A cobertura vacinal é influencida pela 

educação sobre o tema, por sua vez, uma educação apropriada 

pode modificar as atitudes das pessoas em uma tendência 

positiva (CVJETKOVIC; JEREMIC; TIOSAVLJEVIC, 2017). 

A educação apresenta-se na sociedade em três formas: 

formal, informal e não formal. A educação formal ocorre em 

escolas e instituições certificadas para o ensino com o professor 

como condutor do processo ensino-aprendizagem (GOHN, 
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2014). Em contrapartida, a educação informal acontece em 

ambientes do cotidiano popular, no momento em que um 

indivíduo convive com seus familiares e vizinhos, e com eles 

aprende em um processo de socialização, com as diversas 

culturas e crenças que podem desenvolver sua forma de se 

expressar, pensar e ter atitudes. A educação não formal não é 

um sinônimo para a informal, ela possui a característica 

principal de capacitar as pessoas a se transformarem em 

cidadãos do mundo, por meio da formação e reformulação de 

conhecimentos acerca do mundo, através de um ensino 

intencional, característica principal que diferencia da informal, 

na qual o condutor do saber não está inserido como um docente 

formado e não ocorre em uma escola ou instituição de ensino 

(GOHN, 2014).  

O tema vacinas está inserido nas três formas de 

educação, mas as principais são a formal e não formal. A formal 

é vista em instituições de ensino básico (do fundamental ao 

médio) e superior regularmentadas. Esse conteúdo está 

estabelecido em educação da saúde na Lei de Diretrizes de 

Base (LDB) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(MONTEIRO, 2015), sendo o responsável pela transmissão de 

informação na educação formal o licenciado de biologia. Sob a 

perspectiva da educação não formal, o profissional da saúde 

possui um papel de educador em um processo de ensino-

aprendizagem sobre imunização. Uma vez que ambas as 

formas ocorram de maneira adequada, a população poderá 

mudar sua perspectiva em relação aos mitos existentes sobre 

vacinação e por sua vez apresentar uma cobertura vacinal em 

níveis satisfatórios. 

Partindo desse pressuposto, esse estudo teve como 

objetivo realizar um evento gratuito na Universidade Federal da 
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Paraíba sobre vacinas, com o intuito de aprofundar as 

discussões sobre o tema alvo entre discentes dos cursos de 

Ciências Biológicas e de Ciências da Saúde a fim de preparar 

os futuros profissionais para fornecer informações precisas e 

claras, seus mecanismos e sua eficiência, em ambientes 

formais e não-formais de educação, para que possamos obter 

uma ampla cobertura vacinal que garanta a proteção de todos 

contra um grande número de doenças imunopreveníveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Evento Conhecendo as vacinas: o poder da imunidade 

coletiva 

 

Foi realizado um evento no dia 26 de Abril de 2018, com 

carga horária de 8h, registrado no Fluxo Contínuo de Extensão 

(FLUEX) da Universidade Federal da Paraíba. O evento contou 

com a participação de ministrantes docentes oriundos da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG). Foram abertas 80 vagas 

para inscrição no evento. As inscrições do evento foram 

realizadas através do módulo de extensão da plataforma do 

Sigaa (Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas) 

da UFPB e todas as vagas foram preenchidas por estudantes e 

profissionais com formação em ciências biológicas ou em 

cursos da área da saúde, oriundos de instituições de ensino 

superior pública ou privada.  

 Os temas abordados foram: a história da imunização, os 

mecanismos imunológicos das vacinas, o sucesso das vacinas, 

a importância da imunidade coletiva, o papel da vacinação na 

luta contra a resistência microbiana e a importância dos 
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profissionais da saúde como educadores do tema vacinas. 

Foram apresentados vídeos após os quais foram feitas 

discussões sobre os temas apresentados. Na mesa redonda 

“Imunização, saúde coletiva e educação”, os docentes 

participantes e os discentes foram convidados a discutir a 

importância da educação para garantir a imunidade coletiva. O 

evento foi encerrado com uma oficina de preparação de 

material para divulgação sobre a importância da vacinação. 

Durante a oficina, os discentes foram convidados a preparar 

textos curtos para divulgação sobre o tema vacina, e em 

seguida foram disponibilizado material para produção de 

cartazes para fixação nas dependências da UFPB. O material 

disponibilizado incluiu cartolina de variadas cores, lápis de cor, 

canetas, tesoura, cola. Após a produção dos cartazes, a equipe 

do evento produziu as fotos do material para divulgação em 

meio digital, e os cartazes foram afixados na UFPB a fim de 

ampliar o alcance das discussões realizadas durante o evento. 

 

Coleta de dados 

 

Após 2 meses do término do evento, os inscritos 

receberam um questionário online com o objetivo de avaliar a 

importância do evento, assim como a influência do mesmo na 

vida acadêmica e profissional dos participantes. 

Para a obtenção dos dados foi utilizado um questionário 

semiestruturado, que foi aplicado de forma online através da 

plataforma Google Formulários, onde se encontra disponível no 

endereço https://goo.gl/forms/0dV3wwyYrM8I5Re72. O 

questionário era composto por três partes, sendo a primeira 

parte, uma caracterização do perfil acadêmico dos discentes e 

uma avaliação do evento; a segunda, uma avaliação do 
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conhecimento sobre as vacinas; e a terceira, uma avaliação do 

comportamento e das atitudes em relação à imunização. O 

questionário foi formulado de acordo com CVJETKOVIC; 

JEREMIC e TIOSAVLJEVIC (2017), MÄDING et al. (2015) e 

KERNÉIS et al. (2017), com modificações. 

A análise do conhecimento foi feita de acordo com o 

método de Isacson e Bingefors  através do número de acertos 

e erros de questões de verdadeiro ou falso (CVJETKOVIC; 

JEREMIC; TIOSAVLJEVIC, 2017). É importante ressaltar que a 

alternativa “Não sei” estava presente no questionário, e que 

para análise dos resultados essa resposta foi colocada no grupo 

das respostas incorretas. Para até 3 acertos, o nível de 

conhecimento foi estabelecido como baixo, de 4 a 5 foi 

moderado e de 6 ou mais foi um alto nível.  

A parte III apresentava diversas afirmações em relação 

a comportamentos e atitudes em relação à imunização, as quais 

os alunos precisavam marcar em uma escala de concordo até 

discordo (CVJETKOVIC; JEREMIC; TIOSAVLJEVIC, 2017). 

 

Análise de dados 

 

Para a análise estatística e construção de gráficos foi 

utilizado o programa SPSS Estatística para Windows v24 

(SPSS v24, IBM Corp., Armonk, NY, USA). Os testes 

estatísticos utilizados foram o Qui-quadrado e o Exato de 

Fisher. O teste Exato de Fisher apresenta a característica de 

ser executado quando existe uma tabela 2x2, de forma que ele 

exprime um valor de significância mais exato que o 

demonstrado pelo Qui-quadrado. O valor de p < 0,05 representa 

que existiu influência da variável alvo sobre outra variável, ou 

seja, através de uma análise significativa é expressado que as 
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respostas para uma determinada variável foram influenciadas 

pela variável alvo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Características dos participantes da pesquisa 

  

O evento obteve 80 inscrições, entretanto apenas 39 

pessoas compareceram. No total, 19 participantes 

responderam o questionário. A tabela 1 apresenta os dados 

referentes as características dos participantes. A faixa etária 

mais frequente foi entre 20 a 24 anos, sendo o sexo feminino o 

mais prevalente (63,2%). No tocante à Instituição de Ensino dos 

mesmos, 89,5% estão matriculados em Instituição Pública, 

sendo 84,2% do Curso de Ciências Biológicas e 15,8% do 

Curso de Enfermagem. 

 

Tabela 1. Características dos respondentes participantes da 

pesquisa. 

Variavéis 
Frequência 

absoluta (N) 

Frequência 

relativa (%) 

Sexo   

   Feminino 12 63,2 

   Masculino 7 36,8 

Idade   

   20-24 16 84,2 

   25-29 2 15,9 

   30-34  0 0 

   35-39 1 5,3 

Instituição   

   Pública 17 89,5 
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   Privada 2 10,5 

Curso   

   Ciências    

Biológicas 

16 84,2 

   Enfermagem 3 15,8 

Período   

   1-3 2 10,5 

   4-6 8 42,1 

   7-9 6 31,6 

   10-12 1 5,3 

   Concluído 2 10,5 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 No que diz respeito a frequência no evento, 89,5% 

afirmaram que participaram durante todo o dia, 5,3% 

participaram apenas no turno da manhã e 5,3% apenas no turno 

da tarde. Quando questionados sobre a relevância das 

informações apresentadas no evento, 94,7% afirmaram que  as 

mesmas são consideradas importantes para a sua vida 

acadêmica e profissional.  

Com relação as informações sobre vacinas 

apresentadas durante o evento, 78,9% dos respondentes 

alegaram que receberam novas informações sobre o tema e 

apenas 21,1% afirmaram que não. Porém ao avaliarmos a 

presença integral dos participantes, percebemos que dentre os 

participantes que negaram receber novas informações, 50% 

não permanceram durante todo o evento. Dessa forma, 

levantamos a hipótese de que possivelmente esta resposta 

ocorreu por falta de contato com todas as informações dadas 

durante os período da manhã e da tarde. De maneira geral, 

percebemos que os eventos científicos apresentam grande 
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importância na formação dos futuros profissionais, sendo um 

espaço aberto para discussões e promoção de novos 

conhecimentos acerca de uma determinada especialidade 

(PAZ et al., 2014).  

 

Conhecimento dos participantes sobre Vacinas 

 

Quando perguntados se durante a formação acadêmica 

o tema “Vacinas” é tratado nas disciplinas de forma prática e 

científica, apenas 31,6% afirmaram que sim. Em relação a 

recomendação para se vacinar, apenas 52,6% disseram que 

foram orientados quanto a necessidade de vacinação, seja da 

Coordenação do curso ou em disciplinas durante a sua 

formação. Este dado é preocupante, pois se faz necessário que 

os mesmos tenham contato com o tema, visto que serão futuros 

profissionais de saúde e biólogos, aptos para sensibilizarem a 

população acerca da importância da vacinação, além da 

segurança pessoal dos mesmos frente a sua ocupação 

profissional.  

De acordo com Pinheiro e Zeitoune (2008), durante a 

formação acadêmica poucas vezes são abordadas medidas 

preventivas para o profissional, sendo somente levado em 

conta as necessidades do paciente. Quanto ao biólogo 

enquanto licenciado, o mesmo necessita deste conhecimento já 

que, para os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (2002), dentre as  competências do professor de 

Biologia, destaca-se a disseminação do conteúdo sobre 

Vacinas quando abordada a temática Saúde, sendo que o 

mesmo deve ser capaz de: 
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Relacionar os avanços científicos e 
tecnológicos com a melhoria das condições 
de vida das populações, como, por exemplo, 
o uso de vacinas com a conseqüente queda 
nas taxas de mortalidade infantil [...] e a 
redução na incidência de doenças infecto-
contagiosas (BRASIL, 2002, p. 40). 

  

O conhecimento dos participantes do evento sobre o 

tema vacinas foi verificado através de questões objetivas. Estas 

questões consistiam em marcar como verdadeiro, falso ou não 

sei sobre uma determinada afirmação. A alternativa “não sei” foi 

incluída como resposta incorreta, como uma forma de análise 

dos resultados (Tabela 2). Destacamos que as questões 

tratavam de assuntos básicos no que diz respeito aos 

mecanismos das vacinas.  

Quando questionados acerca das vacinas fazerem parte 

da imunidade passiva, verificamos que 68,4% discordam da 

afirmação (Tabela 2). As vacinas, devido ao seu mecanismo de 

ação, são classificadas como imunidade ativa. A imunização 

passiva é decorrente do soro, por exemplo, onde o indivíduo 

recebe os anticorpos e a proteção proveniente dura enquanto 

esses anticorpos injetados persistirem. Dessa forma, esta 

imunização não implica em memória imunológica e o indivíduo 

imunizado não se torna protegido contra uma subsequente 

exposição (ABBAS et al., 2015). 

Além disso, 31,6% dos participantes afirmam que os 

linfócitos T não estão envolvidos no mecanismo de ação das 

vacinas e 78,9% confirmam que a vacina estimula o linfócito B 

a produzir anticorpos específicos contra o patógeno alvo 

(Tabela 2), nos mostrando que apresentam uma base de 

Imunologia capaz de suprir as necessidades básicas quanto ao 
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tema. Da mesma forma, os participantes afirmaram que a 

grande parte das reações provenientes das vacinas são 

menores e temporárias (78,9%). De acordo com a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), as vacinas são seguras e 

comumente as reações envolvem o braço dolorido ou uma 

febre, sendo efeitos mais graves extremamente raros.  

Aproximadamente 21% dos respondentes afirmaram que 

existem evidências científicas que confirmam a relação entre 

autismo e a vacina de  caxumba-sarampo (Tabela 2). Este 

número foi mais alto do que o encontrado em pesquisas como 

a de Cvjetkovic et al. (2017) e Khanna et al. (2014), onde em 

uma pesquisa com estudantes de Farmácia nos Estados 

Unidos e com estudantes de Medicina da Universidade de 

Belgrade na Sérvia, verificou-se que 11% e 14,7% concordou  

com essa afirmativa, respectivamente. É importante ter 

consciência de que as vacinas não apresentam relação com o 

autismo (FLAHERTY, 2011; JAIN et al., 2015). Esta conexão foi 

dada através de um artigo publicado por Wakefield et al. (1998), 

que apresentou uma influência negativa no que diz respeito a 

cobertura vacinal nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha 

(FRIEDERICHS; CAMERON; ROBERTSON, 2006; NOVELLA, 

2016; SMITH et al., 2008). 

 Dessa forma, percebe-se que os mitos relacionados 

com as vacinas, geram uma diminuição na cobertura vacinal, 

onde a população passa a temer pela sua segurança, bem 

como a desacreditar na eficácia das vacinas. Diante disto, é 

importante que os profissionais de saúde e professores de 

Biologia sejam capazes de desmitificar essas informações, 

possibilitando assim que a população tenha o conhecimento 

correto acerca das vacinas (KHANNA et al., 2014).  

 



CONHECENDO AS VACINAS: UM MÉTODO PARA SENSIBILIZAR OS 
CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS ESTUDANTES 

111 
 

Tabela 2. Conhecimento dos discentes acerca dos 

mecanismos imunológicos das vacinas. 

Questão 
Alternativa escolhida 

era: 
Resposta (%) 

Evidências científicas 

confirmam uma 

conexão entre a 

vacina de caxumba-

sarampo com o 

autismo. (Incorreta) 

Correta 78,9 

Incorreta 21,1 

Em indivíduos 

saudáveis, a vacina 

produz uma resposta 

imune semelhante à 

produzida pela 

infecção natural, 

porém sem causar a 

patologia. (Correta) 

Correta 78,9 

Incorreta 21,1 

A maioria das reações 

a vacina são menores 

e temporárias. 

(Correta) 

Correta 78,9 

Incorreta 21,1 

As vacinas fazem 

parte da imunidade 

passiva. (Incorreta) 

Correta 68,4 

Incorreta 31,4 

Nenhum mecanismo 

de ação da vacina 

envolve a participação 

dos linfócitos T. 

(Incorreta) 

Correta 31,4 

Incorreta 68,4 

Correta 78,9 
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A vacina estimula o 

linfócito B a produzir 

anticorpos específicos 

contra o patógeno 

alvo. (Correta) 

Incorreta 21,1 

Para que uma pessoa 

possa se imunizar é 

necessário estar 

atento se ele possui 

alergia a algum 

composto da vacina, 

se está com baixa 

imunidade, sua faixa 

etária e se está no 

tempo certo para a 

vacinação ou irá viajar 

para áreas de risco. 

(Correta) 

Correta 89,5 

Incorreta 10,5 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando visto o nível de conhecimento através da escala 

de Isacson e Bingerfors (CVJETKOVIC; JEREMIC; 

TIOSAVLJEVIC, 2017), apenas cerca de 10% ficaram entre 

baixo grau de conhecimento (Gráfico 1), ou seja, acertaram 

nenhuma ou acertaram até 3 respostas que se encontram na 

Tabela 2. 
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Gráfico 1: Escala do nível de conhecimento de acordo com 

Isacson e Bingerfors. Baixo, até 3 acertos. Moderado de 4 a 5 

e alto de 6-7 acertos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ccomportamentos e atitudes referentes a vacinação 

  

De modo geral, os participantes do evento apresentam 

atitudes positivas no que diz respeito as vacinas, demonstrando 

que entendem o seu papel enquanto profissionais de saúde e 

licenciados em Ciências biológicas (Tabela 3). Diante disto, 

percebemos que a grande maioria dos participantes entendem 

que a imunidade coletiva se configura como uma passo 

fundamental (89,5%), não priorizando assim o individual. De 

acordo com Lessa e Schramm (2015), quando se trata de saúde 

pública, diversos países apresentam como meta altas taxas de 

cobertura vacinal, controlando e prevenindo o surgimento de 

epidemias e trazendo a responsabilidade do indivíduo para a 

manutenção da sua saúde e consequente proteção coletiva, 

levando a melhoria da saúde da população. 
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Tabela 3. Atitudes dos participantes do evento em relação a 

vacinação. 

Questão Alternativa Resposta (%) 

A decisão de se 

submeter a vacinação 

é pessoal e não 

interfere com a vida de 

outras pessoas 

Discordo 89,5 

Não concordo e nem 

discordo 

5,3 

Concordo 5,3 

Os profissionais de 

saúde têm um 

importante papel de 

transmitir informações 

aos pais sobre a 

importância de 

vacinação na infância. 

Discordo 0 

Não concordo e nem 

discordo 

5,3 

Concordo 94,7 

Não é necessário 

vacinar as crianças 

pois as doenças 

imunopreviníveis são 

raras hoje em dia. 

Discordo 100 

Não concordo e nem 

discordo 

0 

Concordo 0 

É mais seguro correr o 

risco de adquirir uma 

doença infecciosa do 

que se vacinar contra 

a mesma. 

Discordo 100 

Não concordo e nem 

discordo 

0 

Concordo 0 
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Não existem 

evidências que a 

imunização previne a 

ocorrência de doenças 

infecciosas. 

Discordo 100 

Não concordo e nem 

discordo 

0 

Concordo 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Foi possível verificar que os respondentes apresentaram 

uma atitude positiva em relação às imunizações: 100% acredita 

que é necessário vacinar as crianças. Da mesma forma, 100% 

dos participantes alegam que é mais seguro vacinar-se do que 

correr o risco de adquirir uma doença infecciosa, bem como 

100% acredita existir evidências científicas que comprovem que 

a eficácia da imunização.  

Quando comparados com outros estudos, verificamos 

que as atitudes dos participantes do evento foram mais 

positivas do que a de estudantes de Medicina da Universidade 

de Belgrade, onde cerca de 12% acreditam que não se faz 

necessário vacinar crianças, pois essas doenças não são  

frequentes nos dias de hoje, 18% concordam que é mais seguro 

correr o risco de adquirir uma doença do que se vacinar contra 

a mesma e 27,9% alegam que não existem evidências que 

provem que as vacinas evitam a ocorrência de doenças 

infecciosas (CVJETKOVIC et al., 2017). 

No tocante ao papel dos profissionais de saúde, cerca de 

94,7% dos participantes acreditam que os mesmos têm um 

papel importante em transmitir informações aos pais sobre a 

importância de vacinação na infância, dado este que foi inferior 

ao encontrado na pesquisa de Cvjetkovic et al. (2017), onde 
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100% dos entrevistados concordaram que médicos e outros 

profissionais são as principais fontes de informação sobre as 

vacinas.   

 

CONCLUSÕES  

 

Através das análises de conhecimento e atitudes, pode-se 
constatar que as questões abordadas durante o evento foram 
respondidas de forma satisfatória, desta forma, o evento 
contribuiu para disseminar informações adequadas sobre 
vacinas, tendo em vista a importância do tema para a formação 
do profissional da saúde e do biólogo como bacharel e 
licenciado. Ressalta-se que durante o evento os discentes 
tiveram contato e orientações sobre um tema pouco abordado 
durante a graduação, demonstrando assim a importância de 
eventos científicos durante a formação destes profissionais.   

Considera-se importante que  os mesmos apresentem uma 
base sólida e correta de conhecimentos sobre as vacinas, visto 
que serão os principais disseminadores do tema em ambientes 
formais e não formais, visto que a educação adequada 
apresenta um papel crucial no nível de cobertura vacinal de 
uma população. 
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RESUMO: Entre as doenças infecciosas emergentes e 

reemergentes, as arboviroses transmitidas por mosquitos 

vetores, são considerados desafios para a saúde pública. O 

combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido o principal desafio 

na erradicação de doenças como a Dengue. Frente a isto, o 

principal componente relativo à erradicação dessas doenças é 

a prevenção e as medidas de combate aos mosquitos 

transmissores, o que exige a participação e a mobilização de 

toda a população. Sendo a escola concebida como um espaço 

privilegiado de construção do saber e de disseminação da 

informação, o presente trabalho objetivou avaliar o 

conhecimento prévio dos estudantes do ensino fundamental da 

Escola Lions Tambaú a respeito das arboviroses, bem como 

auxiliar na promoção da saúde e qualidade de vida da 

comunidade e desenvolver estratégias educativas relacionadas 

ao combate e prevenção das arboviroses, por meio da 
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utilização do jogo didático como estratégia de intervenções 

educativas, desenvolvidas com alunos do 6°ano do ensino 

fundamental II na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

―Lions‖ Tambaú, localizada no bairro dos Bancários do 

município de João Pessoa.  

Palavras chave: Estratégis Educativas. Dengue. Prevenção.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Dengue é considerada uma das importantes 

arboviroses que atingem o homem (PESSOA, 2018). No Brasil, 

surtos epidêmicos destas doenças têm ocorrido em associação 

a diversos fatores, entre eles a circulação simultânea de alguns 

dos vírus em áreas endêmicas para o vírus Dengue Vírus 

(DENV) e a intensa mobilidade de pessoas infectadas em áreas 

densamente infestadas por seu principal vetor, o mosquito 

Aedes aegypti (BRASIL, 2015, 2017).  

De acordo com Gomes (2016) no Estado da Paraíba, 

durante o período de 1995 a 2012, um total de 229.922 casos 

de dengue foram notificados, com um total de 33 óbitos. O maior 

número de casos no ano de 2013 ocorreu nos municípios de 

João Pessoa, Campina Grande, Sousa e São João do Cariri. 

Devido ao aumento gradativo de arboviroses no Brasil 

como uma problemática de saúde pública percebeu-se a 

necessidade de intervenções educativas por intermédio da 

educação em saúde e meio ambiente visando à 

conscientização da comunidade escolar sobre as medidas de 

prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. Fazendo-os 

refletirem coletivamente o problema da incidência da Dengue 
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buscando soluções em relação à prevenção das referidas 

doenças.  

Sendo a escola concebida como um espaço privilegiado 

de construção do saber e de disseminação da informação 

justifica-se a importância da elaboração e implantação de ações 

de intervenção na saúde da comunidade, através de uma 

abordagem na comunidade escolar e da comunidade geral 

visando o combate ao mosquito Aedes aegypti, colocando em 

prática ações coletivas. 

Portanto as oficinas pedagógicas caracterizam-se como 

um meio de promover a união entre a teoria e a prática, 

mediante a produção coletiva de um material que reflita sua 

compreensão a respeito do conteúdo. Proporcionando assim, 

aos estudantes tornarem-se sujeitos ativos, reflexivos e 

construtores do seu próprio conhecimento. Entendemos que a 

adoção desta metodologia contribui significativamente na 

formação docente, visto que desafia o docente a repensar sua 

forma de ensinar, contextualizando os conteúdos e adaptando-

os a realidade dos alunos. As mesmas auxiliam os educandos 

vivenciarem momentos prazerosos nos quais além de estarem 

aprendendo conceitos científicos, estão aprimorando a 

criticidade, a reflexibilidade e capacidade de trabalharem em 

grupo. 

Utilizou-se a oficina pedagógica como alternativa 

metodológica através da aplicação de um jogo de tabuleiro 

intitulado “O Fim da Picada”. De acordo com Nascimento (2016) 

esta técnica de ensino valoriza a construção de conhecimentos 

baseado baseada na realidade de situações, fatos e histórias 

de vida, sendo desenvolvido de forma interativa, colaborativa e 

participativa. Para tanto, as oficinas podem ser desenvolvidas 



CONSTRUINDO CONHECIMENTO SOCIALIZADO SOBRE A TEMÁTICA 
DENGUE ATRAVÉS DO USO DE JOGO DE TABULEIRO E DA PRODUÇÃO DE 

MODELO DIDÁTICO 

121 
 

através de dramatizações, painéis, músicas, brincadeiras 

populares, jogos educativos, modelagens, álbum seriado, 

produção de maquetes, dentre outros. Dentre estas, segundo 

Alves e colaboradores (2010) a utilização de jogos didáticos 

como ferramenta de ensino tem se demonstrado bastante 

eficaz, pois proporciona ao aluno um aprendizado de forma 

divertida e prazerosa, ao mesmo tempo em que para o 

professor, tal metodologia reforça o esforço de conectar teoria 

à prática, tornando-se visível o aprendizado. De acordo com as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006): 
O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 

professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular 

nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-

lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de 

relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior 

apropriação dos conhecimentos envolvidos. 

 

Na década de 1970, a saúde foi introduzida nos 

currículos da Educação Básica como proposto pela legislação, 

porém, conforme Pelicioni e Torres (1999) por algum tempo a 

saúde na escola era centrada em individualidades e tentava-se 

mudar comportamentos e atitudes sem considerar as 

influências provenientes da realidade dos alunos. Em 1996 uma 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi 

promulgada estabelecendo que o educando devesse ser 

preparado para o exercício da cidadania (BRASIL, 1996). 

Dentre as questões da saúde, abordamos a dengue, pois 

de acordo com Hasan et. al. (2012) a doença é um desafio á 

saúde pública nas regiões tropicais e subtropicais dada a 

dificuldade de controle do vetor, sendo assim fundamental 

debater-se nas escolas.  
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É necessário promover a Educação em Saúde, para que 

a comunidade adquira conhecimentos e consciência do 

problema, e possa participar efetivamente da eliminação dos 

criadouros potenciais do mosquito. A população deve ser 

informada sobre a doença (modo de transmissão, quadro 

clínico, tratamento, etc.), sobre o vetor (seus hábitos, criadouros 

domiciliares e naturais) e sobre medidas de prevenção e 

controle. Devem ser utilizados os meios de comunicação de 

massa pelo seu grande alcance e penetração social (BRASIL, 

2002). 

Nessa perspectiva o objetivos do presente trabalho foi 

discutir a temática saúde na disciplina de Ciências em uma 

escola pública de João Pessoa-PB, promovendo estratégias 

educativas para o combate e prevenção da Dengue. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O trabalho foi realizado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Lions Tambaú, localizada no bairro dos 

Bancários, para as turmas de sextos anos do ensino 

fundamental II, e teve por tema “O Fim da Picada”. 

Foi utilizada como base de abordagem metodológica a 

pesquisa qualitativa através da Observação Participante. 

Conforme Gil (1999), a utilização dessa abordagem proporciona 

o aprofundamento da investigação nas problemáticas 

relacionadas ao fenômeno alvo do estudo, bem como a 

dinâmica de suas relações, em busca do comum, mas, atenta 

as particularidades individuais e pluralidade de significâncias 

que podem ser encontradas. 
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A Pesquisa Participante consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma 

situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo 

menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Daí 

por que se pode definir Observação Participante como a técnica 

pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a 

partir do interior dele mesmo (GIL, 1999). 

A Pesquisa Participante é aquela em que o Pesquisador 

para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a 

vivência dos sujeitos pesquisados, participando, de forma 

sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das 

suas atividades. O pesquisador coloca-se numa postura de 

identificação com os pesquisados. Passa a interagir com eles 

em todas as situações, acompanhando todas as ações 

praticadas pelos sujeitos (SEVERINO, 2007, p. 120). 

Para avaliar o nível de compreensão dos alunos após a 

realização da oficina, utilizou-se de um questionário contendo 

questões abertas. De acordo com Gil (2008) questionário é uma 

técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, 

valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc. 

As atividades foram realizadas em duas aulas, cada uma 

com 45 minutos de duração, no primeiro momento foi ministrada 

a aula expositiva dialogada (Fig.1), baseada no conteúdo. Onde 

foram exploradas as características gerais da dengue, ciclo de 

vida, criadouros, formas de prevenção, sintomas e tratamento. 
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Figura 1. Aula expositiva dialogada sobre a dengue.  

 
Fonte: O autor 

Após a aula, no segundo momento, os alunos se 

dividiram em dois grupos para jogarem.  

O jogo é composto por: 

 Tabuleiro 

 Pinos coloridos 

 30 cartas de perguntas e curiosidades 

 1 dado 

O tabuleiro é composto por 36 casas coloridas que possuem 

associação com as cores das cartas (Fig. 2). Onde as mesmas 

correspondem a níveis de dificuldade diferentes. 
Figura 2. Tabuleiro do jogo didático “O Fim da Picada” 
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Fonte: O autor. 

 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propício que 

favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos 

e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas 

ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e 

profissionais para estimular nos alunos a capacidade de 

comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, 

lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o 

conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos 

conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2006, p. 28). 

As regras foram explicadas, e iniciou-se o jogo, onde 

cada equipe respondia as devidas perguntas de acordo com a 

sua vez (Fig.3). 

Após a realização do jogo, a turma foi dividida em quatro 

grupos onde cada grupo ficou responsável por confeccionar 

uma das etapas do ciclo de vida do mosquito, para realização 

dos modelos utilizou-se de massa de modelar. Quando as 

equipes finalizaram os seus modelos montou-se o ciclo 

completo do Aedes aegypti (Fig.4). 
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Figura 3. Explicação das regras e início do jogo. 

 
Fonte: O autor 

 

 
Figura.4. Modelo de Ciclo de vida do Aedes aegypti confeccionado 

pelos alunos. 

 
Fonte: O autor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização das atividades propostas que foram 

descritas, aplicou-se um questionário que tinha por objetivo 

verificar o nível de compreensão e aprendizado dos educandos 
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a respeito da oficina, buscando comprovar a efetividade da 

mesma. 

Os alunos participaram de forma ativa de todas as 

atividades, responderam com precisão e entusiasmo as 

questões propostas no jogo e no questionário, além de 

construírem o modelo didático do ciclo de vida do Aedes 

aegypti, manuseando a massa de modelar. Dando a certeza 

que as informações da aula e dos diálogos foram consolidadas.  

 

Através da aplicação do questionário pode-se perceber 

que apesar da maioria dos alunos conhecerem os mosquitos 

vetores, as doenças associadas e hábitos que facilitam o 

surgimento de criadouros, muitos não colocavam em prática as 

medidas profiláticas de combate a propagação dos mosquitos. 

Os dados correspondem ao total de alunos de duas turmas do 

6°no do ensino fundamental. Os dados obtidos foram 

analisados com a utilização do software Microsoft Excel e as 

questões abertas foram analisadas segundo a análise de 

conteúdo.  

Em relação a análise dos questionários, na primeira 

questão um perguntou-se aos educandos quais as maneiras de 

prevenir a dengue. A partir das respostas elaborou-se um 

gráfico, que contem todas as maneiras de prevenção retiradas 

das respostas dos estudantes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Diversidade de medidas preventivas.

 
Fonte: O autor. 

 

 Após a análise do gráfico 1, notou-se uma variedade nas 

respostas dos alunos. Entendese que essa diversidade dar-se 

pelo fato de que os estudantes aprendem os conteudos 

correlacionando com seu conhecimento prévio, ou seja, a partir 

das experiencias vivenciadas que lhe forneceram significado. O 

piscicólogo norte-americano David Ausubel denomina esta 

teoria de aprendizagem significativa quando o aluno consegue 

relacionar seu conhecimento prévio com o conhecimento 

adquirido, se não existir esta conexão a aprendizagem torna-se 

mecânica (AUSUBEL, 1982 apud PELIZZARI, 2002).  

 

 Em outra questão perguntou-se aos alunos quais as fases 

do ciclo de vida do mosquito aedes aegypti e observou-se que  

apenas duas obtinham informaçoes incompletas, no que diz 

respeito a elencar as diferentes fases do ciclo de vida (Gráfico 

2). Verificou-se assim, que os estudantes obtiveram uma 
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aprendizagem significativa a respeito da temática abordada, 

entendendo-se desta forma, que o jogo consistiu em uma 

estratégia de ensino eficaz,não sendo utilizado apenas para 

recreação , mas um momento de aprender, compartilhar e 

respeitar as individualidades. Além de que os jogos podem ser 

aplicados nas aulas como forma de assimilação e/ou avaliação 

do conhecimento do aluno.  

 
Gráfico 2: Fases do ciclo de Vida do Aedes Aegypti. 

 
Fonte: O autor. 

 

De acordo com Rollof (2010) a palavra lúdico vem do 

latim, que significa jogo, divertimento. A ludicidade na sala de 

aula é importante porque torna a aula prazeros, alivindo a 

tensão e estimulando o interesse do aluno.  

Na questão três perguntou-se aos discentes o que eles 

acharam do jogo “O Fim da Picada”. E pediu-se para que 

dessem sugestões de novas maneiras de aprender sobre a 

dengue. Após a analise das respostas observou-se que todos 
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elogiaram a atividade e alguns deram sugestões de novas 

maneiras de aprender sobre a dengue. 

Alguns alunos reforçaram a importância da adoção de 

novas alternativs metodológicas como ferramentas que 

contrinuem para melhoria no processo de 

ensino/aprendizagem. Observa-se as respostas dos discentes 

A4 e A8 respectivamente: 

 

“Eu achei legal porque vocês viram o que a gente aprendeu em 

forma de um jogo. As novas maneiras de aprender com a 

dengue é uma cruzadinha, um quebra cabeça um jogo da 

memoria entre outras formas”.  

Figura 5. Resposta do aluno A4.

 
Fonte: O autor. 

 

“Eu achei legal porque nos aprende mais sobre o mosquito 

Aedes aegypti e trazer quebra cabeça de mosquito”. 
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Figura 6. Resposta do aluno A8. 

 
Fonte: O autor. 

Para Friedman, os jogos lúdicos permitem uma situação 

educativa cooperacianal e interacional, ou seja, quando alguém 

está jogando está executando regras do jogo e ao mesmo 

tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que 

estimulam a convivência em grupo (FRIEDMANN, 1996). O 

jogo educativo contribui ativamente para a formação social de 

modo a trabalhar o companheirismo,honestidade, obediência, 

colaboração, competição e iniciativa.  

 

CONCLUSÕES  

 

Concluí-se que a oficina favoreceu no processo de ensino- 

aprendizagem, contribuindo para a integração social e 

individual através da realização de atividades lúdicas e 

competitivas, desenvolvendo o raciocínio e da criativade. Desta 

maneira, ao final desse trabalho pode-se concluir que o uso de 

estratégias educativas disseminativas de informações sobre o 

mosquito Aedes aegypti e doenças a ele associadas, assim 

como as medidas de combate e prevenção, obtiveram efeito 

relevante no contexto escolar. Percebeu-se o maior interesse 

dos alunos em aulas práticas e metodologias alternativas, as 
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quais demonstraram ser mais eficientes no processo de 

conscientização e sensibilização dos mesmos.  
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RESUMO: A educação em saúde na atenção primária é uma 
metodologia de aprendizado e instrumento nas ações de 
promoção a saúde nos territórios das Unidades de Saúde da 
Família (USF's). Dentre os grupos ativos o de gestantes e 
puérperas necessitam de uma atenção diferenciada, carecendo 
de orientações sobre o pré-natal, puerpério e cuidados com o 
recém-nascido. Este estudo teve por objetivo mostrar a 
importância da educação em saúde no cuidado com os recém-
nascidos como instrumento de disseminação do conhecimento 
na atenção básica. Trata-se de um relato de experiência, que 
utilizou da educação em saúde na modalidade dialógica para 
promover a saúde do recém-nascido. O cenário da vivencia 
contou com 23 gestantes e puérperas de uma USF, na cidade 
de João Pessoa, Paraíba (PB). Para construir a experiência 
utilizamos como dinâmica a escuta ativa durante roda de 
conversa. As temáticas trabalhadas foram banho do recém-
nascido, vacinação, aleitamento materno, higienização bucal, 
limpeza do coto umbilical, sono, cólicas e desconfortos que 
podem ocorrer no primeiro mês do nascimento. Foi de grande 
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relevância a troca de experiências, empoderando as mulheres 
acerca dos cuidados com RN. Conclui-se que a atenção 
primária a saúde é o lugar mais propício para o 
desenvolvimento de ações de promoção prevenção na 
população, instruindo as mamães e futuras mamães ao cuidado 
do recém-nascido, possibilitando assim,  acompanhamento 
integral da saúde. 
Palavras-chave: Recém-nascido. Neonato. Enfermagem. 

Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de reduzir as desigualdades que existem 

no setor saúde, a Atenção Primária à Saúde (APS) é uma 

relevante estratégia para a reorganização e ampliação da 

eficácia dos sistemas de saúde, ocupando lugar de destaque 

no cenário mundial (CARRER, 2016). 

A APS representa o primeiro nível de acesso dos 

usuários ao sistema de saúde, e constitui-se como elemento 

essencial em um processo continuado de cuidado, 

desenvolvendo ações e serviços de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação à saúde de forma a atender os reais 

problemas dos indivíduos, famílias e comunidades (CARRER, 

2016). 

A educação está presente no contato pessoal, em que 

qualquer e todo ambiente que pode ser considerado propício 

para esse fim e, também, na impessoalidade através da 

comunicação de massa com o auxílio dos diversos canais da 

mídia e tecnologias como a televisão, o rádio e a internet 

(FALKENBERG et al., 2014). 
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 A escuta qualificada é uma habilidade fundamental a 

todo profissional de saúde e significa desenvolver a capacidade 

de ouvir atentamente as narrativas das pessoas, lembrando que 

o processo de narração de um fato pode permitir que a pessoa 

modifique a maneira de encarar e agir sobre a situação (SALCI, 

2013). 

A educação em saúde representa um dos principais 

elementos para a promoção da saúde, portanto, se estabelece 

a partir da participação da população, de suas necessidades, 

de seu estilo de vida, crenças e valores, desejos, opções, 

vivências, subjetividade e intersubjetividade, no contexto 

cultural-sócio-político em que vive aquela população (SOUZA, 

2013). 

Segundo Padilha (2013) nesse nível de sistema de 

saúde a participação exige: continuidade nos cuidados de 

saúde, aumento das oportunidades de comunicação baseada 

na confiança, cuidado, respeito, apoio e conhecimento 

enquanto indivíduo em contextos ecológicos diferentes (família, 

redes sociais, vizinhança, local de trabalho, etc.).  Uma 

construção cotidiana de decisões em conjunto dos que 

participam do processo educativo, e que mantêm o 

compromisso de trocar experiências, vivências e 

conhecimentos diferentes, porque as histórias de cada um 

foram construídas diferentemente (PENNA, 2007). 

Salienta-se que o posicionamento e os pensamentos de 

Freire instigam os educadores e profissionais da saúde, pois 

estimula a transformação por meio do processo de 

conscientização individual. Nesse sentido, educar em saúde é 

conscientizar que hábitos e atitudes refletem no organismo e na 

saúde de cada indivíduo, de tal modo, que exista uma postura 

fundamentada no compromisso em auxiliar as pessoas a 
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desenvolver seu potencial humano e não simplesmente treiná-

las para a adaptação na sociedade (FIGUEIRA, 2012). 

Orientações são pautadas em ações que envolvem a 

educação em saúde. Este é um importante instrumento de 

trabalho, principalmente quando baseada na problematização 

da realidade, na busca da conscientização e na construção de 

indivíduos críticos, oportunizando a troca de saberes. 

 Nesse sentido, a ESF tem buscado reorganizar a 

atenção básica, propondo que a educação em saúde seja 

centrada na família, a qual é vista e entendida a partir do seu 

ambiente físico e social, enfatizando uma compreensão 

ampliada do processo saúde (VIEIRA, 2012). 

A prática da educação em saúde requer do profissional 

de enfermagem a análise crítica da sua atuação, pois essa 

serve de instrumento para construção da participação popular 

nos serviços de saúde e aprofundamento da intervenção da 

ciência no cotidiano das famílias e sociedades (SALBEGO, 

2014). 

O enfermeiro é um profissional qualificado para propor e 

redefinir as práticas de saúde, por meio de ações educativas 

voltadas tanto para a organização do processo de trabalho em 

saúde, quanto para o fomento de práticas sociais 

empreendedoras, com ênfase na promoção e proteção da 

saúde dos indivíduos, famílias e comunidades (SALBEGO, 

2014). 

Neste sentindo, o enfermeiro é um ator importantíssimo 

para a disseminação do conhecimento junto as mães e 

puérperas, haja vista que, os primeiros meses de vida de uma 

criança são uma fase importantíssima à saúde, ocorrendo, 

nesse período, processos fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento do bebê. Dessa forma, torna-se 
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imprescindível um cuidadoso acompanhamento com o objetivo 

de prevenir ou minimizar a possibilidade de agravos à saúde.  

É de grande relevância o papel do enfermeiro na 

vigilância da saúde da criança e Recém-nascido (Rn) , 

sobretudo nos serviços de APS, a fim de viabilizar o melhor 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, visto ser 

essa uma ação primordial para se obter melhor qualidade de 

vida. As ações realizadas neste nível de atenção são 

fundamentais para as atividades de prevenção e de 

intervenção, por ter potencial para detectar precocemente 

possíveis agravos e diminuir os riscos de morbimortalidade 

(REICHERT, 2016). 

O recém-nascido (RN) é completamente dependente do  

adulto pois não é capaz de alimentar-se, higienizar-se e 

proteger-se para garantir sua sobrevivência, tornando-se 

vulnerável por apresentar riscos e necessita de cuidados 

intensos.  

O desconhecimento de familiares sobre os cuidados 

corretos dos recém-nascidos pode provocar dificuldades para 

adoção de hábitos saudáveis, prejudicando a saúde destes. 

Práticas inadequadas, mesmo que reduzidas, conduz ao erro 

no cuidado ao bebê, possibilitando risco de algum tipo de 

acidente.  

Algumas inadequações do cuidado foram decorrentes do 

saber popular. Portanto, urge o incentivo da implementação de 

políticas públicas voltadas para a educação da população 

(GOMES et al., 2015). 

O cuidado com o RN visa vigiar o crescimento físico e o 

desenvolvimento neuropsicomotor e intelectual, ampliar a 

cobertura vacinal, promover a educação alimentar e nutricional, 

promover a segurança e a prevenção de acidentes, promover a 
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prevenção de lesões intencionais, principalmente no ambiente 

doméstico, estimular a promoção da saúde e a prevenção das 

doenças mais comuns na comunidade, promover a higiene 

física, a prática de atividades de lazer adequadas às faixas 

etárias, propiciar a socialização, estimulação cultural e 

adaptação em seu meio social (SILVA, 2017). 

O profissional de saúde deve trabalhar junto às mães, a 

fim de afastar práticas que podem colocar a vida do recém-

nascido em risco. Assim, pode-se estabelecer um vínculo e 

promover um diálogo aberto, no qual não se posiciona como 

detentor único do saber, mas sim, demonstra através do 

conhecimento científico o que pode ser modificado na cultura 

dos cuidadores em relação aos cuidados com o recém-nascido 

(GOMES et al., 2015). 

O papel da enfermagem, nesse contexto, começa na 

assistência à saúde da mulher e ao recém-nascido, buscando 

garantir uma atenção humanizada, individualizada e ampla. 

Além disso, também cabe ao enfermeiro promover ações que 

visem atender as mães em sua complexidade, possibilitando 

sua autonomia (ARAÚJO et al., 2017). 

O profissional de saúde possui o compromisso de 

garantir uma experiência interdisciplinar que vise à sua 

integração e entendimento frente às necessidades, bem como 

a atenção à família, propiciando um ambiente de aprendizagem 

e troca de experiências entre profissional e paciente (CAMILO, 

2016). 

As rodas de conversa em unidades básicas são uma 

excelente estratégia no processo educativo e vem sendo 

bastante utilizada nas ESF's, através da formação de grupos 

onde ocorre a  interação entre seres humanos de forma 

dinâmica e reflexiva.  
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A técnica com grupos promove o fortalecimento das 

potencialidades individuais, grupais e a valorização da saúde, 

com a finalidade de complementar o atendimento realizado, 

melhorar a aderência dos pacientes, diminuir a ansiedade e 

permitem a aproximação entre profissionais e receptores do 

cuidado além de contribuírem para o oferecimento de 

assistência humanizada em forma de educação em saúde 

(MELO,2014). 

Com isso, considerando a importância do 

acompanhamento da criança, torna-se relevante a criação de 

um grupo de orientação da mulher para os cuidados durantea 

gravidez, puerpério e cuidados da criança, o qual implica na 

garantia de acesso e efetividade das ações (CUNHA, 2016). 

Essas ações aparentemente simples, durante esse 

primeiro ano da criança, tais como: pesar, medir, avaliar novas 

habilidades, higiene oral, genital e do coto umbilical, troca de 

fraldas, acompanhamento do calendário de imunização, 

incentivo a amamentação, prevenção de acidentes 

encaminhando para serviços mais especializados, se houver 

necessidade, pode, na maioria dos casos, até salvar a vida 

dessas crianças (CUNHA, 2016). 

Todavia, no relacionamento estabelecido entre 

enfermeira e mães, um obstáculo considerado rotineiro é a 

resistência das mães em seguir as orientações obtidas durante 

a consulta. A influência dos hábitos da família e de pessoas 

próximas, de tabus culturais e até a mídia foi apontada como 

geradora dessa situação (REICHERT, 2016). 

A partir da observação de problemas relacionados à 

dificuldade de integração de ações por parte dos profissionais 

envolvidos no cuidado dessas mulheres e crianças, que 

levavam a resultados insatisfatórios tais como: pré-natal, 
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puerpério e puericultura com acompanhamento sem 

articulações e sem continuidade, redução da adesão ao 

aleitamento materno, ocorrência de mortalidade neonatal e 

infantil por causas que podem ser evitadas, associadas  além 

da insatisfação dos profissionais de saúde com o quadro 

epidemiológico, buscou-se enfatizar a importância da troca de 

informações entre profissionais e beneficiários. Assim, o 

presente estudo tem como objetivo mostrar a importância da 

educação em saúde no cuidado com os recém-nascidos como 

instrumento de disseminação do conhecimento na atenção 

básica.  

 

MATERIAS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa constituída na modalidade de 

um relato de experiência, que descreve aspectos vivenciados 

na Unidade de Saúde da Família Espaço Saúde (USF), no mês 

de julho de 2018, durante a reunião de gestantes junto a equipe 

de Saúde da Família, a unidade localiza-se no bairro do Cristo, 

na cidade de João Pessoa, Paraíba. A experiência trouxe um 

olhar qualitativo, que abordou a problemática a partir de 

métodos descritivos e observacionais.  

O relato de experiência é uma ferramenta de pesquisa 

que descreve e apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um 

conjunto de ações para abordar a situação vivenciada no 

ambiente profissional de interesse a comunidade científica 

(CUNHA, 2016). O caso aconteceu em uma roda de conversa, 

onde estavam presentes profissionais da área da saúde, sendo 

eles formados em: enfermagem, psicologia, odontologia, 

medicina, assistência social e agentes comunitários de saúde. 
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A instituição de saúde na qual se desenvolveu a vivencia 

percebeu a necessidade da implantação de ações voltadas a 

educação em saúde para a população das gestantes e 

puérperas daquele território. Com isso, foi solicitado que 

acontecesse uma reunião da equipe de Saúde da Família para 

que em conjunto pudessem planejar estratégias para melhor 

atender a comunidade, a partir dessa discussão surgiu a 

proposta de sensibilização das mães acerca dos cuidados 

como o recém-nascido, naquela Unidade de Saúde. Esta ação 

é preconizada pelas políticas públicas de saúde para buscar 

uma maior interação entre os profissionais e os pacientes, com 

ênfase na interdisciplinaridade da assistência à saúde 

(OLIEIRA, et al, 2015). 

A atuação dos profissionais de saúde precisam está 

voltadas as demandas oriundas da área de atuação, precisando 

sempre estarem reavaliando suas ações. Além das exigências 

diárias envolvendo a inteligência do aprendizado e as relações 

interpessoais a equipe de saúde da família necessita promover 

ações que mobilizem o cuidado a saúde neonatal, sabendo que 

é primordial a realização dos cuidados com o recém-nascido 

pela equipe e família do mesmo.  

Neste sentido, é fundamental que as instituições de 

saúde desenvolvam ações para a população de maneira a 

contribuir com a propagação da educação em saúde dentre os 

mais variados grupos. O cenário contou com a participação de 

23 gestantes e puérperas, onde selecionamos uma metodologia 

de educação em saúde na modalidade dialógica, através de 

uma roda de conversa sobre a problemática referente aos 

cuidados com o recém-nascido.  

No método do diálogo de educação em saúde, a solução 

dos problemas implica na participação ativa e no diálogo 
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constante entre profissionais e clientes. A aprendizagem deve 

ser idealizada com resposta natural do educando ao desafio de 

uma situação-problema (ARAÚJO; RODRIGUES; PACHECO, 

2015). 

Com o intuito de utilizar a educação em saúde como 

instrumento de aprendizado e empoderamento na atenção 

básica, realizamos a atividade lançando mão de alguns 

materiais que viabilizassem a assimilação das informações 

como placas com palavras chaves que levam a identificação 

dos cuidados com recém-nascido. Nas placas haviam as 

seguintes palavras: “fraldas”, “vacinas, “roupas”, “umbigo”, 

“amamentação”, “cólicas”, “sono”, “banho”, dentre outros 

cuidados. 

 Num primeiro momento realizamos uma dinâmica, 

buscando observar o que as gestantes conheciam acerca dos 

cuidados com o recém-nascido, em seguida distribuímos as 

placas com as participantes e fomos indagando, a cada uma 

delas, sobre as temáticas levantadas. A partir desse momento, 

foi possível identificar as dúvidas mais frequentes. Em todo o 

momento foi utilizado o lúdico e a escuta ativa, permitindo que 

as mulheres verbalizassem sobre os ensinamentos empíricos 

adquiridos através de familiares e comunidade. De posse das 

informações colhidas foi possível entender e conhecer a forma 

de vida das mulheres e o contexto cultural no qual estão 

inseridas.  

Averiguou-se assim, que uma parte da comunidade do 

território é considerada carente de informação em saúde, 

principalmente no que diz respeito aos cuidados básicos com o 

Recém-Nascido, tornando-se evidente a assimetria das 

relações profissional educador e do paciente educando, visto 

que o saber técnico-científico torna o profissional responsável 
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em revelar informações necessárias a população para 

incentivá-los a hábitos e comportamentos propício a boa 

qualidade de vida com o objetivo de restringir os danos a saúde. 

Os profissionais da instituição de saúde que realizaram 

as atividades de Educação em Saúde, perceberam que além de 

centrar-se na doença, a educação em saúde segue um modelo 

humanista, tratando a população de forma ativa, transmitindo 

conhecimentos técnicos sobre as patologias e como cuidar da 

saúde, sem desconsiderar o seu saber popular e as suas 

condições de vida. 

Esse modelo aponta como vantagem proporcionar para 

a população o conhecimento produzido cientificamente, com 

aquisição de aprendizagem e informações sobre os danos que 

podem ser amenizados. Este paradigma tem o objetivo 

fundamental de produzir um aumento de conhecimento nos 

clientes se preocupando com os mesmos como ser integral e 

como membro da comunidade (OLIVEIRA, 2015). 

O modelo dialógico de Educação em Saúde tem sido 

associado a mudanças duradouras de hábitos e de 

comportamentos para a saúde, já que é responsável pela 

construção de novos sentidos e significados individuais e 

coletivos sobre o processo saúde-doença-cuidado (ARAÚJO; 

RODRIGUES; PACHECO, 2015). 

O diálogo facilitou o desenvolvimento da confiança entre 

o profissional-comunidade, fazendo do momento um espaço de 

troca de experiências e informações complementares para 

novas opiniões e aprendizados, tornando o olhar da 

comunidade ativo, propiciando o entrosamento e a confiança 

entre todos os participantes, superando a dicotomia paciente-

profissional.  

 



CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA 

145 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O período neonatal compreende uma fase de 

vulnerabilidade e cuidados específicos, que devem ser tomados 

pelos seus tutores, o recém-nascido está exposto a diversos 

riscos e muitos deles podem ser prevenidos se forem bem 

instruídos e se houver um trabalho eficaz de educação em 

saúde pelos profissionais (PINHEIRO et al., 2016). 

 O cuidado a ser realizado pelas puérperas aos recém-

nascidos é tido como um dever, a maternidade é uma fase onde 

ocorrem inúmeras modificações no ceio familiar, mudanças 

psicológicas, sociais e físicas. Dentre os resultados da 

experiência foi notável que este é um período de expectativas 

por todos, porém não existe preparação para os envolvidos, que 

se deparam logo mais com uma realidade nova, as gestantes 

possuíam: medos, insegurança e ansiedade, sentimentos que 

permeiam desde o início da gravidez (MUNHOZ; SCHMDT; 

FONTES, 2015). 

 A educação em saúde no período da gestação é 

primordial para que os cuidados após esta fase sejam 

efetivados de forma mais tranquila. Após o nascimento do 

concepto, certamente mudanças são evidenciadas e por muitas 

vezes os pais não estão preparados para tamanha 

transformação, principalmente no cotidiano da puérpera, nesta 

fase ocorrem mudanças fisiológicas como: o choro do recém-

nascido, as cólicas, o aleitamento materno, o cuidado com as 

mamas, entre outros (MUNHOZ; SCHMDT; FONTES, 2015). 

 Um dos elementos fundamentais para se desenvolver 

atividades de educação em saúde é a unidade de saúde da 

família USF, as práticas podem ser realizadas por meio de troca 

de informações, e a população sempre tem algo a acrescentar, 
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por esta razão é interessante realizar rodas de conversas para 

evidenciar o conhecimento popular, sabendo que as ações 

educativas de enfermagem permeiam todo o exercício 

profissional, tendo como essência o cuidado (GOMES et al., 

2015).  

Com um papel fundamental em vários requisitos no que 

se diz respeito ao crescimento e desenvolvimento dos recém-

nascidos, o aleitamento materno exclusivo é uma oferta 

específica de leite materno a criança, sem adição de quaisquer 

outros alimentos ou líquidos, direto da mama ou retirada da 

mesma por meio de ordenha, para que seja efetuado de forma 

eficaz, não é indicado que seja adicionado xaropes, sucos 

enenhum outro semelhante até os 6 meses de idade (CAMPOS 

et al., 2015). 

Na ocasião foi abordado temáticas levantadas a partir  

das principais dúvidas verbalizadas pelas gestantes. A 

insegurança natural da fase gestacional acerca do aleitamento 

materno não podia ficar de fora. Vieram a tona também, 

exemplos de condutas incentivadas pela comunidade que por 

vezes poderiam se tornar prejudiciais ao recém-nascido. Diante 

das informações colhidas procuramos abordar a temática de 

forma clara, dirimindo assim, as dúvidas  levantadas.    

A oferta de alimentos antes dos 6 meses de vida do bebê 

ficou evidente através das colocações das gestantes e 

puérperas como uma pratica frequente. Porém, com o diálogo 

e a abertura conquistada junto a essas mulheres, tornou-se 

notório que a falta de conhecimento acerca da prática 

colaborava com sua ocorrência e mesmo que esporádica pode 

resultar na redução da produção do leite materno, que é 

produzido de acordo com a estimulação da sucção (MOURA et 

al., 2015). 
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A redução do leite materno produzido pela mãe pode 

ocasionar em um desmame precoce, a criança pode ter um 

menor peso ponderal, e a mesma estará mais susceptível para 

diarreias, pneumonias, alergias e outras patologias. A 

introdução de outros líquidos por mais inofensiva que seja pode 

ocasionar problemas futuros e agravos a saúde desta criança 

bem como cólicas, gases entre outros (CAMPOS et al., 2015). 

Foi abordado a importância dos cuidados com as mamas 

para uma boa pratica da amamentação. A hidratação das 

mamas com a vitamina D e com o próprio leite materno, 

cuidados para não deixar resíduos de produtos de limpeza no 

momento do banho. Estes e outros cuidados podem ser 

essenciais para uma amamentação prazerosa e confortável 

para as mães e bebês.  

Um estudo foi realizado em unidades básicas de saúde 

(UBS), na cidade do Rio de Janeiro, com 1507 nutrizes, foi 

evidenciado que algumas características como amamentação e 

situação conjugal estão relacionadas a introdução de líquidos 

antes dos seis meses de vida, de acordo com relatos no estudo 

foi possível observar que o conceito de aleitamento materno 

exclusivo ainda é algo não muito compreendido por 

elas(CAMPOS et al., 2015). 

Outro ponto importante levantado foram as cólicas no 

recém-nascidos. O desconhecimento acerca dos alimentos que 

devem ser evitados, pelas nutrizes,  para a prevenção  cólicas 

no bebê fica evidente. Assim, foram repassadas informações 

acerca de alimentos que podem causar cólicas e atitudes que 

colaboram para o alívio dos sintomas como a massagem 

abdominal e sua técnica. 

 Para a realização da massagem abdominal, utilizar 

compressas mornas que podem ser até mesmo a própria fralda 
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aquecida com o ferro de passar, todos estes cuidados devem 

ser realizados com cautela, evitando danos e promovendo o 

alívio. Orientamos também a questão da alimentação da mãe 

que influencia no aparecimento das cólicas, e distribuímos uma 

lista de alimentos ideais para esse período(ROCHA; 

CORDEIRO, 2015). 

 No andamento da troca de experiências no círculo de 

conversa foi identificado que as gestantes não possuíam 

conhecimentos acerca dos cuidados a serem tomados com os 

recém-nascidos na higiene bucal, e não conheciam artifícios 

comuns que podem evitar danos e aumento de sujidade na 

cavidade oral dos bebês.  

 A higienização bucal do recém-nascido e o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis de higienização bucal 

devem iniciar-se logo nos primeiros meses de vida. Nos recém-

nascidos, as mães podem realizar esta limpeza oral com o 

auxilio de uma fralda limpa, começando um tratamento que 

nunca deve ser interrompido (OLIVEIRA, 2018). As mães 

devem ter uma atenção especial quando os bebês começarem 

a consumir alimentos. A educação em saúde deve ser sempre 

realizada dando ênfase a esta fase que é recoberta de dúvidas 

e mitos (MONTE et al., 2015). Por esse motivo o ofício da 

enfermagem é formidável na atenção básica, onde orientamos 

através da educação em saúde.  

 Outro aspecto importante que foi levantado é a questão 

da pele do recém-nascido. As gestantes e puérperas se 

mostraram ansiosas e por não conhecer perfeitamente as 

condutas a serem tomadas, sentiam medo de cometer 

equívocos e causar danos a pelo do bebê. Foi levantada a 

temática das assaduras que por ventura podem acometer as 

crianças. As mães não sabiam como proceder para a 
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prevenção das assaduras, já que a pele do bebê é 

extremamente sensível, nem quais cuidados essenciais devem 

ser tomados, no sentido de evitar  algumas substancias 

químicas que podem causar alergias, dentre outros problemas 

dérmicos nos primeiros meses de vida.  

 A higiene íntima do bebê deve ser feita com êxito 

deixando a pele do mesmo sempre seca, e cuidados básicos 

com os produtos utilizados devem ser tomados, principalmente 

no que se refere a troca de fraldas, que devem ser realizadas 

regularmente atentando para possíveis irritações e alergias nos 

locais onde possuem atritos com a fralda (GUBERT et al., 

2015). 

A dermatite de fraldas é conhecida popularmente por 

“assaduras”, é uma afecção bastante recorrente na primeira 

infância e que causa desconforto para a criança. A mesma é 

ocasionada pelo aumento da temperatura e pela umidade nos 

locais onde possuem atrito e contato com a frauda, por esta 

razão a equipe de enfermagem bem como a equipe 

multiprofissional deve estar atenta as orientações adequadas 

que devem ser tomadas, como: a troca de fraudas sempre que 

necessário, evitar o tempo de exposição da genitália as 

eliminações fisiológicas, percebendo o ocorrido já trocando a 

frauda e na ocasião oportuna banhando esta criança, mantendo 

sempre a pele seca (ROCHA; CORDEIRO, 2015). 

Outro ponto da experiência foi acerca dos primeiros 

momentos do banho do recém-nascido. As gestantes e 

puérperas demonstraram bastante interesse nessa temática, 

visto ser algo que necessita de sutileza  e delicadeza para ser 

bem realizado. O banho poderá ser por imersão, ou pela técnica 

de higiene corporal, utilizando fraudas de tecido macio, água 

morna e gazes, não deverá ultrapassar mais de 5 minutos, e 
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não há necessidade de utilizar sabonetes com fragrâncias ou 

loções perfumadas, o interessante é que sejam utilizados 

apenas água e sabão neutro na pele do recém-nascido 

(SANTOS, 2012). 

Ainda acerca da higienização do recém-nascido, temos 

a limpeza do coto umbilical, onde é necessário ensinar as mães 

a técnica adequada, e como deverá ocorrer a “queda” do 

umbigo do RN em seus primeiros dias de vida.  O ministério da 

saúde preconiza que a higienização do coto umbilical seja feita 

utilizando gaze e álcool a 70%, fazendo uso da técnica de 

aplicação, que orienta fazer um giro de 360 graus na região do 

coto umbilical, diariamente, sempre que tomar banho e houver 

troca de fraudas (MIRANDA, 2016). 

Em seguida, abordamos sobre o sono do recém-nascido 

e as mudanças que irão ocorrer durante o seu processo de 

adaptação em sua vida extrauterina. Orientou-se que 

proporcionassem aos recém-nascidos um ambiente com baixa 

acústica, em temperatura ideal e perto dos pais, e que durante 

a primeira semana poderia haver momentos de insônia e 

desconforto do bebê, pois seria o seu processo de acomodação 

a nova moradia (MAKI et al., 2017). 

 Possuindo grande relevância, o enfermeiro da atenção 

primária a saúde (APS), possui papel de vigilância nestes 

primeiros anos de vida das crianças, afim de viabilizar o 

crescimento e desenvolvimento, com o objetivo de obter uma 

melhor qualidade de vida para a população infantil e para os 

pais, as possíveis ações a serem realizadas são fundamentais 

para prevenção de agravos e diminuição dos riscos de 

morbimortalidade (REICHERT et al., 2016). 

 Uma das ações de prevenção e promoção à saúde é o 

incentivo e orientação a vacinação do recém-nascido ainda na 
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maternidade, abordamos sobre as duas modalidades de 

vacinas que são realizadas nas primeiras 24 horas do 

nascimento, que são: BCG- Bacilo de Calmette&Guérine 

Hepatite B. A vacina da BCG irá prevenir quanto a tuberculose, 

onde nela está contida de maneira atenuada a cepa viva do 

Mycobacterium Bovise a vacina da Hepatite B, pelo que o seu 

próprio nome já diz, irá prevenir acerca da disseminação da 

hepatite B, pelo fato de que uma das formas de transmissão é 

através do parto (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

IMUNIZAÇÕES, 2016). 

 Neste sentindo, foi possível refletir a relevância das 

ações de educação em saúde como método de aprendizado na 

atenção primária, a partir desse momento essas gestantes e 

puérperas passaram a ter o conhecimento sobre os cuidados 

com os recém-nascidos da maneira adequada, fortalecendo de 

maneira impar o cuidado integral que deve ser realizado na 

atenção primária, além da prevenção e promoção á saúde do 

RN.  

 

CONCLUSÕES 
 

Sabemos que o recém-nascido de um modo geral requer 

cuidados e atenção de forma especial, desde a própria genitora, 

a família e profissionais de saúde, sendo imprescindível a 

divulgação das orientações específicas as mães nas condições 

abordadas. Este estudo evidenciou os benefícios acerca da 

educação em saúde como método de aprendizado na atenção 

primária em relação as peculiaridades e cuidados com o recém-

nascido em seu primeiro mês de vida. Além disso, ressaltou de 

maneira maravilhosa o papel do profissional de enfermagem 

diante do recém-nascido e sua família, disseminando 
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conhecimento e assegurando a assistência a ser prestada de 

forma especifica a esses indivíduos.  

A educação popular em saúde realizada dentro da 

Unidade de Saúde da Família consegue mostrar a excelência 

no quesito cuidado holístico com o recém-nascido. A 

experiência trouxe novos olhares acerca da educação em 

saúde, tendo por foco as necessidades de conhecimento da 

população de gestantes/puérperas na atenção básica. 

Dessa deita, torna-se evidente a relevância de viabilizar 

espaços para a o debate e disseminação de informações que 

abordem temáticas imprescindíveis para a promoção da saúde 

e prevenção de doenças, tendo como foco o recém-nascido ou 

qualquer etapa do ciclo vital. 

 Assim, a atenção primária a saúde é o lugar mais 
propício para o desenvolvimento de ações de promoção da 
saúde e prevenção de doenças na população, instruindo as 
mamães e futuras mamães ao cuidado do recém-nascido, 
possibilitando assim,  acompanhamento integral da saúde. 
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RESUMO: educação em saúde é uma ferramenta metodológica 
de transmissão de informações de caráter participativo adotada 
pelos profissionais de saúde, visando o atendimento integral e 
de forma holística. A prática diminui ansiedades diante de 
dúvidas, modificando hábitos de risco e promovendo eficácia na 
adesão ao tratamento no pós-cirúrgico. O estudo objetiva 
identificar as orientações realizadas pela equipe de saúde aos 
pacientes sobre pós-operatório e alta hospitalar. Estudo 
quantitativo realizado na clínica cirúrgica e enfermaria 
cardiovascular de um hospital universitário, no período de junho 
e julho de 2018 mediante entrevista estruturada com 28 
pacientes cirúrgicos, com foco nas orientações pós-operatórias 
e alta hospitalar. As orientações recebidas pelos pacientes em 
período pós-operatório mais citadas foram a mobilização 
precoce e exercícios (48,1%), seguido de nutrição e líquidos 
(33,3%). As principais dúvidas foram relacionadas a alta 
hospitalar (13,8%), enquanto 62,1% não referiram dúvidas. 
Quanto às orientações recebidas para o cuidado após alta 
hospitalar, 50,0% foram sobre alimentação e hidratação e 
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25,0% cuidados com a ferida operatória, 71,0% não receberam 
informações sobre o cuidado em casa. A pesquisa revelou que 
um número significativo dos pacientes não recebeu orientações 
ou não foram adequadas durante o pós-operatório e mais da 
metade dos participantes não receberam algum tipo de 
orientação sobre os cuidados em casa, evidenciando um déficit 
na promoção da educação em saúde ao paciente cirúrgico. 
DESCRITORES: Assistência Perioperatório. Educação em 

saúde. Alta Hospitalar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais de enfermagem ocupam um espaço 

fundamental nos serviços de saúde e na prática de educação 

em saúde. Educação em saúde é uma ferramenta metodológica 

de transmissão de informações em saúde, com o uso de 

tecnologias avançadas ou não, de caráter participativo adotada 

pelos profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, com 

visão ao atendimento integral e de forma holística do paciente, 

objetivando a mobilização do indivíduo para o enfrentamento de 

situações, sejam elas individuais ou coletivas que interferem na 

qualidade de vida (SALCI et al., 2013). 

Por meio dessa prática são geradas oportunidades de 

reflexão sobre saúde, práticas de cuidados e mudanças de 

costumes e tem um papel fundamental na promoção em saúde. 

A prática pedagógica adotada por cada profissional é 

reconhecida como estratégia essencial na vida da população e 

quando orientada durante o processo cirúrgico envolve papel 

importante tanto no decorrer da intervenção quanto na 

recuperação desses indivíduos. Essa estratégia auxilia os 

pacientes no enfrentamento da cirurgia, na adaptação às novas 

condições, ansiedade, que muitas vezes dificulta o 
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entendimento, preparando e ajudando na recuperação 

cirúrgica. A educação em saúde deve considerar e valorizar os 

contextos históricos culturais, sociais e econômicos aliados a 

promoção de saúde (CASTRO et al., 2014). 

Na literatura observa-se que a educação em saúde é um 

passo de grande eficácia para aqueles que se submeteram a 

processos cirúrgicos, tendo em vista a necessidades trazidas 

pelos indivíduos. A prática deve atender às necessidades de 

informações sobre procedimentos submetidos, diagnósticos e 

terapêutico, facilitando a adaptação do cliente em situações 

clínicas distintas, diminuindo ansiedades diante das suas 

dúvidas, modificando hábitos de risco e promovendo eficácia na 

adesão ao tratamento no pós-cirúrgico (NASCIMENTO et al., 

2015). 

É um direito do paciente estar informado sobre sua 

situação e sobre o procedimento a que será submetido. A 

competência em comunicação é uma condição para o exercício 

da assistência em saúde com qualidade e cidadania; quanto à 

enfermagem a capacitação em comunicação prepara a equipe 

de enfermagem para serem os profissionais exigidos pelos 

clientes do sistema de saúde e, finalmente, que a comunicação 

é um alicerce importante para que a relação de cuidado se 

estabeleça de forma efetiva e eficaz, proporcionando a 

compreensão do cliente em sua complexidade, com resultados 

qualitativos de atenção, dignidade e respeito ao ser cuidado 

(FASSARELLA et al., 2013). 

Segundo Smeltzer e Bare (2014) o procedimento 

cirúrgico é dividido em três fases distintas: pré-operatório, que 

inicia quando há tomada da decisão para a intervenção 

cirúrgica e termina com a transferência do paciente para a mesa 

operatória; intra-operatório, inicia-se quando o paciente é 
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transferido para a mesa cirúrgica e termina quando ele é 

admitido na Sala da Recuperação Pós-Anestésica (SRPA). A 

fase pós-operatória começa na admissão na SRPA e termina 

com a evolução e acompanhamento na unidade clínica ou no 

domicílio. Desta forma, essas fases compreende o período 

perioperatório, e por muitas vezes os pacientes chegam aos 

hospitais com sentimentos negativos sobressaindo-se o medo 

da morte, que se intensifica diante da nova situação. 

É necessário a realização de um plano de alta hospitalar 

padronizado e individualizado a partir da admissão do cliente, 

envolvendo toda equipe multiprofissional, pois possibilita maior 

eficiência e qualidade do cuidado, garantindo a sequência da 

assistência domiciliar, oferecendo aos pacientes informações e 

recursos necessários para prevenir complicações e evitar 

hospitalização, ofertando maior qualidade de vida aos pacientes 

mesmo após saírem do hospital (OLIVEIRA, 2016).  

A abordagem ao paciente cirúrgico estabelece diálogo 

aberto com linguagem clara, de fácil compreensão, sanando 

dúvidas e esclarecendo rotinas, resultando em um vínculo de 

confiança onde é possível uma coleta de dados enriquecida da 

história pregressa, dos hábitos e anseios que o paciente 

enfrenta nesta fase, diminuindo a condição de passividade 

frente a inúmeros procedimentos que ocorrem até o ato 

cirúrgico proporcionando orientação, ampliação de 

conhecimento e conforto (COPPETTI; STUMM; BENETTI, 

2015). 

A orientação e educação ao paciente que se submete a 

um procedimento são de grande importância no processo de 

recuperação. No âmbito cirúrgico obtém-se um grande impacto, 

sendo necessário tanto no período pré-operatório quanto no 

pós-cirúrgico. A enfermagem tem um papel fundamental na 
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recuperação desses pacientes, na qual suas ações de cuidado 

têm início na orientação a respeito do procedimento ao qual 

será submetido, no decorrer de sua recuperação até mesmo 

com sua alta hospitalar (JACOBI et al., 2013). 

A segurança do cliente incide significativamente na 

qualidade da assistência prestada ao indivíduo, que se 

demonstra conhecedor de seus direitos a cada dia (AMARAL; 

OLIVEIRA, 2013). As cirurgias tornaram-se parte integrada do 

cuidado em saúde. Salientando a necessidade de atentar-se 

para a qualidade do cuidado e a segurança do paciente, que 

depende de um sistema no qual falhas sejam captadas, 

prevenidas ou identificadas antes que causem malefícios aos 

pacientes, visto que os erros devem ser tomados como exemplo 

e aprendizagem para os profissionais, assim como a melhoria 

de comunicação e o trabalho em equipe (WACHTER, 2013). 

Recursos como materiais ilustrativos e visuais são meios 

de comunicação que facilitam a compreensão e a fixação da 

informação quando se trabalha com pessoas de variados graus 

de instrução, tornando-se estratégias precisas e práticas. 

(MAFETONI; HIGA; BELLINI, 2011). Deste modo, tais recursos 

fazem o diferencial na educação cirúrgica, com utilização de 

manequins que possam ser manipulados, o uso de panfletos, 

cartazes ilustrativos, explicando possíveis situações que o 

indivíduo e familiares estarão sujeitos (LCCHINE et al., 2011).

  

A conversa é uma estratégia muito válida utilizada pela 

equipe de saúde, permitindo que o paciente sinta-se à vontade 

para esclarecer suas dúvidas além de amenizar o nervosismo, 

a ansiedade, o estresse, resultantes do desconhecido.  A 

adoção de recursos didáticos pedagógicos mais criativos de 

forma clara e objetiva facilitaria esse ensino-aprendizagem do 
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paciente, uma vez que a educação cirúrgica é algo essencial 

para uma recuperação mais rápida e com o mínimo de 

complicações (CASTRO et al., 2014). 

Mendes et al. (2014) ressaltam em um de seus trabalhos 

que essas atividades sejam voltadas para as necessidades, 

capacidades, interesses e conhecimentos já existentes em 

cada ser, conscientizando quanto à importância de ser 

responsáveis pelo seu cuidado e o uso de materiais adaptado 

ao nível de compressão do paciente, livre de quaisquer dúvidas, 

que envolva os leitores, atentando-se para o conteúdo, 

organização, ilustrações e essencialmente a linguagem 

utilizada, além de ser embasado na literatura científica e 

atualizado, buscando superar as deficiência de comunicação 

existente entre os profissionais de saúde e pacientes. 

Considerando a assistência prestada durante o período 

perioperatório, destacando-se a educação em saúde e o papel 

do enfermeiro, compreende-se a importância de se trabalhar a 

prática de educação em saúde junto aos pacientes cirúrgicos 

submetidos aos mais diversos tipos de procedimentos, 

buscando o estabelecimento de vínculo, confiança do paciente 

e familiares e/ou cuidadores nos profissionais envolvidos para 

que estes possam auxiliar no cuidado ao paciente cirúrgico, 

compartilhando vivências e ajudando-lhes na sua reabilitação, 

nos cuidados para alta hospitalar, como também de empoderá-

los para o enfrentamento dos riscos, possíveis intercorrências 

e implicações da cirurgia em sua vida. 

Portanto o presente estudo tem como objetivo identificar 

as orientações realizadas pela equipe de saúde aos pacientes 

no período pós-operatório e para alta hospitalar, desse modo 

possibilitando que posteriormente sejam promovidas ações de 

educação em saúde que visem a melhoria da qualidade da 
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atenção e orientação à saúde às pessoas que foram 

submetidas a um procedimento cirúrgico, e motivar reflexão 

mais atenta acerca da assistência prestada a essa população, 

por conseguinte, possível melhoria na qualidade do serviço, 

como também na redução de danos/eventos adversos e 

promover seguimento dos cuidados após alta hospitalar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo realizado na clínica 

cirúrgica e enfermaria cardiovascular do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), de médio porte, o qual é um órgão da 

Administração Pública Federal, localizado na Av. Nilo Peçanha, 

620 - Petrópolis, Natal – RN. Tem por finalidade a assistência, 

ensino, pesquisa e extensão na área de saúde. 

 O Hospital dispõe de atendimento 100% Sistema Único 

de Saúde (SUS). Está inserido como referência de média e alta 

complexidade em diversas áreas para todo o estado, bem 

como, é referência para as urgências cardiológicas do SUS. O 

Centro Cirúrgico da instituição possui a mais moderna 

tecnologia, seu funcionamento é 24 horas para atender as 

cirurgias eletivas, de urgência e de emergência. É composto por 

sete salas operatórias no centro cirúrgico, seis leitos na 

Unidade de Recuperação Pós Anestésica, 242 leitos de 

internação, sendo 19 de UTI (EBSERH, 2017). 

A população englobou pacientes cirúrgicos atendidos no 

HUOL, para composição da amostra foram selecionados os 

seguintes critérios de inclusão: pacientes de ambos os sexos, 

maiores de 18 anos, disponibilidade de 20 a 30 minutos para 

participar da entrevista, que iriam se submeter ou já 

submeteram a algum tipo de procedimento cirúrgico no HUOL 
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e que estejam internados a mais de 24 horas no momento da 

coleta de dados. Excluídos aqueles com déficit cognitivo e que 

possuam dificuldades que inviabilizassem a comunicação e as 

respostas aos questionamentos. A amostra foi composta por 28 

pacientes.  

A coleta de dados ocorreu nos turnos matutino e 

vespertino nos meses junho e julho de 2018, duas vezes por 

semana, pela equipe do estudo composta pelos pesquisadores 

e estudantes previamente treinados para este fim, por meio de 

instrumento estruturado dividido por tópicos, contendo 

perguntas relacionadas ao perfil sociodemográfico, 

caracterizações do paciente, condições clinicas, e sentimentos, 

seguido de questões objetivas referentes à percepção dos 

clientes a respeito das orientações que lhe foram repassadas 

pela equipe de saúde no perioperatório e para alta hospitalar e 

suas dúvidas referente à temática. Para o presente artigo, 

focou-se nas orientações pós-operatórias e para alta hospitalar. 

Eles foram informados sobre os objetivos da pesquisa, 

seus riscos e benefícios, e após a aceitação do convite 

solicitada participação voluntária com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização para 

gravação de voz, para tanto as entrevistas foram realizadas em 

dupla e gravada com o auxílio de um gravador de voz MP3 

(mediante autorização do paciente), posteriormente transcritas, 

garantindo que as informações fossem preservadas, para 

facilitar a análise dos dados, as coletas foram realizada dentro 

das enfermarias.  

Para respaldo da pesquisa foram realizadas buscas da 

literatura nas bases de dados eletrônicas sobre os cuidados ao 

paciente cirúrgico no período perioperatório hospitalar de 
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acordo com os principais procedimentos cirúrgicos realizados 

na instituição e necessidades dos pacientes.  

Os dados coletados foram transcritos na integra, e as 

falas foram categorizadas segundos os cuidados de 

enfermagem referentes as fases perioperatória. Procedeu-se a 

construção do banco de dados em planilha no Excel para 

melhor organização e interpretação dos achados adquiridos, 

sendo realizadas análises descritivas. 

Conforme a Resolução 466 de 2012 do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa, foram cumpridas todas as 

exigências para pesquisa envolvendo seres humanos. Sendo 

assegurada primordialmente a privacidade, o anonimato e a 

não maleficência. Como exigido, o estudo foi previamente 

submetido a análise do comitê de ética e aprovado sob CAAE 

nº 76787717.3.0000.5537. Ademais, a participação voluntária 

dos sujeitos foi formalizada mediante assinatura TCLE, além do 

termo de autorização para uso de voz e da autorização 

previamente concedida pela Gerência de Ensino e Pesquisa. 

Posteriormente, as principais dúvidas dos pacientes, 

servirão de embasamento para o desenvolvimento do plano de 

ação e construção de materiais educativos ao paciente cirúrgico 

sobre cuidados no período perioperatório (pós-operatório) e 

para com a alta hospitalar, sendo identificados os pontos mais 

relevantes e que estiveram mais presentes nas falas dos 

pacientes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dos 28 pacientes internados nas enfermarias que 

participaram do estudo, 46,4% (n=13) eram do sexo feminino e 

53,6% (n=15) correspondia ao sexo masculino, com a média de 
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50,9 anos (desvio padrão=17,4 anos), idade mínima foi de 20 

anos, a máxima de 80 anos. Quanto ao estado civil houve 

predominância para casados 46,4% (n=13) e solteiro 35,7% 

(n=10). Com predomínio das raças branca 50,0% (n=14) e 

parda 35,7% (n=10). A maioria eram aposentados/benificiários 

46,4% (n=13), e nível de escolaridade ensino fundamental 

incompleto 32,1% (n=9). Observou-se predominância da 

religião católica, com 60,7% (n=17) dos entrevistados, seguidos 

da religião evangélica com 25,0% (n=7). 

O tempo de internação variou com máximo de 68 dias e 

mínimo de 1, com média de 12 dias. Do total de pacientes, 15 

(53,6%) estavam no período pré-operatório e 13 (46,4%) 

estavam em pós-operatório, sendo os setores de internação 

enfermaria térreos (clínica cirúrgica) e 4º andar (enfermaria 

cardiovascular). 

Em relação as orientações para o pós-operatório 

informadas pelos pacientes, recebidas de profissionais de 

saúde, destaca-se como sendo a mais citada a mobilização 

precoce e exercícios com 48,1%, seguida de nutrição/líquidos 

e não informado com 33,3% (n=9), demonstrando assim um 

déficit de 33,3% nas informações fornecidas ao paciente nesse 

período, itens necessários para um bom cuidado pós cirurgia 

(tabela 1).  

O que chama atenção é o índice acima do esperado 

relacionado as informações não passadas para os pacientes. 

Orientar quanto aos cuidados a se seguir é muito importante 

para uma boa recuperação, assim como prevenir possíveis 

complicações, melhorando a assistência prestada.  
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Tabela 1. Orientações recebidas pelos pacientes adultos em período pós-
operatório internados na enfermaria clínica cirúrgica e cardiovascular do 
HUOL, segundo frequência absoluta e porcentagem. Natal, RN, 2018 

ORIENTAÇÕES RECEBIDAS N % 

Mobilização precoce e exercícios 13 48,1 

Nutrição e líquidos 9 33,3 

Não informado 9 33,3 

Controle da dor 6 22,2 

Exercícios respiratórios 5 18,5 

Cuidados com a ferida operatória 5 18,5 

Cuidados com tubos, sondas e drenos 4 14,8 

Sinais e sintomas de alerta 3 11,1 

Possíveis sensações 2 7,4 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Um estudo realizado por Machado, Nunes e Rezende 

(2016), mostra que o estímulo a mobilização precoce quando 

de forma correta diminui o tempo para o desmame da ventilação 

mecânica e internação em pacientes na unidade de terapia 

intensiva quando comparado com pacientes que não realizaram 

a mobilização precoce, ainda foi observado que o índice de 

mortalidade era maior em pacientes cujo não realizaram os 

exercícios. A prática contribui para diminuição dos custos 

assistenciais, melhora a capacidade funcional e a qualidade de 

vida e sobrevida após alta hospitalar. 

Após um procedimento cirúrgico são muitos os fatores 

que podem alterar a composição corporal e nutricional dos 

pacientes. Alguns cuidados também devem fazer parte das 
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orientações fornecidas, como cessar ou reduzir a prática do 

tabagismo e etilismo, compensar diabetes mellitus e 

hipertensão arterial através de uma dieta equilibrada e 

adequada seguindo as prescrições médica sempre que 

indicado. Tais hábitos diminuem complicações pós-operatórias 

e reduzem o tempo de internação hospitalar, pois o risco de 

complicações infecciosas no pós-operatório está, muita das 

vezes, relacionado com a desnutrição (DE-AGUILAR-

NASCIMENTO et al., 2017). 

Para um paciente em pós-operatório receber orientações 

quanto aos cuidados e rotina que seguirá diante de uma nova 

situação, é bastante significante, tendo em vista que tais 

informações quando passadas corretamente, favorecem um 

cuidado participativo com qualidade, diminuindo os anseios 

diante de uma situação nunca vivida antes, a exemplo do uso 

de tubos, sondas e drenos, ensinando como agir frente a tais 

situações que acometem muitos indivíduos após uma cirurgia 

(BARRETA et al., 2017). 

No pós-cirúrgico, é indispensável que o enfermeiro colete 

informações sobre a expectativa e dúvidas referentes ao 

problema de saúde e cuidados no pós-operatório dos pacientes 

e junto a um bom planejamento de cuidados esclarecerem suas 

dúvidas, permitindo retorno às atividades diárias, redução das 

complicações, continuidade da assistência/tratamento com 

auxílio da família dando-lhes segurança para desenvolver as 

habilidades garantindo cuidado continuado. A educação em 

saúde é papel da equipe multiprofissional (JACOBI et al., 2013). 

Quando questionados se gostariam de saber algo sobre 

a sua cirurgia e os cuidados necessários no hospital e em casa, 

13,8% (n=4) informaram querer saber sobre os cuidados após 

alta hospitalar e 10,3% (n=3) sobre os cuidados com o pós-
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operatório, 62,1% (n=18) dos entrevistados não referiram 

dúvidas (tabela 2). Quanto as dúvidas sobre a alta, foram 

citadas a preocupação com o retorno ao trabalho, uso de 

medicamentos, alimentação e exposição ao sol. A tabela 2 

mostra a frequência absoluta e porcentagem das principais 

dúvidas e informações que gostariam de receber sobre a 

situação que se encontravam. 

 
Tabela 2. Principais dúvidas informadas sobre o período perioperatório, 
segundo frequência absoluta e porcentagem em adultos internados na 
enfermaria clínica cirúrgica e cardiovascular do HUOL, Natal, RN, 2018 

DÚVIDAS APRESENTADAS N % 

Não referiu dúvidas 18 62,1 

Orientações sobre alta  4 13,8 

Sobre o procedimento cirúrgico 3 10,3 

Cuidados pós-operatórios 3 10,3 

Sim, mas não especificou  2 6,9 

Estadiamento e gravidade da doença 2 6,9 

Se pode ser câncer  2 6,9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A porcentagem de pacientes que não referiram dúvidas 

é um dado de bastante significância, demostrando que apesar 

de existir uma deficiência das orientações realizadas a esses 

indivíduos no pós-operatório eles não apresentaram muitas 

dúvidas quando questionados, talvez por esse motivo se faça 
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necessário um estudo mais específico voltado para essa 

população. 

  Em contrapartida ao exposto na tabela supracitada um 

estudo de Pereira et al. (2017) mostra que pacientes no 

perioperatório possuem grande percentual de dúvidas simples, 

como o tipo e o motivo da cirurgia e o tempo de jejum. Ainda 

revela que, além de questões do pré-operatório, aspectos do 

pós-operatório como tosse após a cirurgia, dieta, cuidados com 

a ferida operatória após alta, tem elevado percentual de 

desconhecimento por parte dos pacientes. Essas dúvidas 

simples podem ser sanadas durante uma visita pré-operatória 

a ser realizada pelo enfermeiro do setor. A visita de 

enfermagem é um momento crucial para esclarecer dúvidas 

que possam haver entre pacientes e familiares. 

O perioperatório é um momento rico, principalmente no 

pré-operatório, pois é capaz de favorecer abordagens 

educativas, esclarecer dúvidas, reduzir ansiedade e orientar 

quanto aos comportamentos para a adesão terapêutica. É papel 

do enfermeiro, na alta hospitalar, orientar e sensibilizar o 

paciente/familiar sobre a importância do tratamento, 

promovendo adesão satisfatória aos cuidados na alta. Ele deve 

reforçar a importância e necessidade de monitorar os sinais de 

alerta, diferenciando o que é esperado de alterações em um 

pós-operatório de algo considerado normal, assim como 

planejar a alta hospitalar de forma que permita realizar 

orientações necessárias para esclarecer dúvidas e, assim 

contribuir para a adesão do paciente aos cuidados em sua nova 

condição de vida. A assistência continuada, favorece o sucesso 

da cirurgia e minimiza riscos e é essencial para reabilitação do 

paciente. (DÂMASO; SANTOS; BEZERRA, 2017).  
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Ao serem questionados sobre ter recebido orientações 

de como será o cuidado em casa após alta hospitalar, uma 

quantidade significativa de 71,4% (n=20) dos participantes 

responderam “não”, tornando perceptível que existe uma falha 

no acolhimento e preparação para a alta desses pacientes, 

diante disso apenas 28,6% (n=8) responderam “sim”. Dos 13 

pacientes que já haviam realizado a cirurgia e estavam em pós-

operatório, apenas 5 (38,4%) informaram ter recebido alguma 

orientação para alta hospitalar e cuidados em casa. Dos 8 

pacientes que receberam alguma orientação para alta 

hospitalar, 50,0% (n=4) afirmaram ter recebido orientações 

quanto a alimentação e hidratação, 37,5% (n=3) atividades e 

consultas de retorno (tabela 3). 

 

Tabela 3. Orientações recebidas sobre o cuidado em casa após alta 
hospitalar, segundo frequência absoluta e porcentagem em adultos 
internados na enfermaria clínica cirúrgica e cardiovascular do HUOL, Natal, 
RN, 2018 

ORIENTAÇÕES RECEBIDAS N % 

Alimentação e hidratação 4 50,0 

Atividades 3 37,5 

Consultas de retorno 3 37,5 

Cuidados com a área operada 2 25,0 

Regime terapêutico 1 12,5 

Sinais e sintomas de alerta 1 12,5 

Sono e repouso 1 12,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os pacientes cirúrgicos devem receber 

acompanhamento e atenção não apenas no período de 

internação, mas também após alta hospitalar, pois de 12% a 

84% das infecções do sítio cirúrgico são diagnosticadas quando 
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o paciente está em casa, o que enfatiza a necessidade e 

importância de informá-lo sobre os cuidados com a ferida 

operatória e sinais e sintomas de alerta pós alta. A mais 

agressiva complicação decorrente de uma cirurgia é a infecção 

da ferida operatória (sítio cirúrgico), pois é um episódio grave e 

está associado ao aumento dos casos de morte por infeção. 

Pacientes infectados têm duas vezes mais chances de risco de 

morte, e cinco vezes mais chances de serem readmitidos após 

a alta (DOS REIS; RODRIGUES, 2017). 

Nos hospitais deve-se preparar e educar 

paciente/familiares para reorganizar a vida em seus lares, de 

modo que assumam os próprios cuidados junto da família, com 

objetivo de identificar sinais de risco, prevenir e controlar 

infecções na ferida operatória, cuidados com a alimentação, 

deambulação e regime terapêutico. O paciente não orientado 

sobre os cuidados em domicílio poderá implicar em prejuízos e 

frequentes hospitalizações, consequente ansiedade e maior 

desgaste físico, com situações de risco que poderiam ser 

evitados, além de diminuir os gastos com a hospitalização. 

Assim, a alta hospitalar é um processo que deve incluir o 

desenvolvimento e a implantação de um plano para facilitar a 

transição do doente, do hospital para sua residência e através 

da educação em saúde promover a prática de cuidados 

necessários em domicílio, evitando assim complicações 

(CAMARGO; ANDRÉ; LAMARI, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

A pesquisa revelou que um número significativo dos 

pacientes não recebeu orientações dos profissionais de saúde 

em relação ao período pós-operatório, momento esse que 
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surgem diversas dúvidas, por ser uma experiência nova e 

diferente para alguns indivíduos que se submeteram a um 

procedimento cirúrgico. 

Pouco menos da metade da amostra foram informados 

sobre a mobilização precoce, exercícios e nutrição/líquidos, 

sendo esses itens indispensáveis para se educar e orientar no 

pós-operatório, tendo em vista os benefícios trazidos por essas 

práticas a recuperação do paciente. Apesar dessas orientações 

terem sido a maior quantidade de vezes apresentadas pelos 

entrevistados, os valores ainda são considerados baixos, 

levando em consideração a quantidade da amostra e o contexto 

hospitalar e que estão inseridos. 

Apesar do exposto que existe uma deficiência das 

orientações realizadas pelos profissionais de saúde sobre o 

período pós-operatório, mais da metade da amostra quando 

questionados sobre querer saber algo em relação a cirurgia e 

os cuidados necessários no hospital e em casa não 

demonstraram apresentar dúvidas sobre a temática, o que nos 

permite concluir a necessidade uma pesquisa mais específica 

para tal população. Ainda no mesmo contexto a pesquisa nos 

permite observar dúvidas simples relacionadas a rotina de vida 

após alta hospitalar, dúvidas essas que poderiam ser 

esclarecidas pela equipe multiprofissional, com enfoque na 

promoção a saúde através da educação em saúde.   

Um dado importante encontrado durante a pesquisa 

acerca das instruções dos cuidados que o paciente terá após 

alta hospitalar nos permite concluir que existe um déficit na 

preparação para a alta, no acolhimento, na prática do diálogo 

profissional-paciente, e principalmente na educação em saúde 

como forma de melhoria da qualidade de vida e continuidade do 

cuidado.  
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Faz se necessário que as instituições procurem 

promover a integração da assistência com a perspectiva de 

melhorar a qualidade da atenção e orientação à saúde às 

pessoas que irão submeter a um procedimento cirúrgico através 

da educação em saúde. Consequentemente, isso repercutirá no 

serviço de saúde, possibilitando reflexão mais atenta acerca da 

assistência prestada a essa população, por conseguinte, 

possível melhoria na qualidade da assistência, como também 

na redução incidentes sem danos, eventos adversos, melhoria 

da recuperação e seguimento dos cuidados após alta 

hospitalar. Em reflexo, têm-se maior satisfação do usuário, o 

qual terá as suas necessidades atendidas de maneira 

satisfatória. 
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RESUMO: O Ministério da Saúde, preconiza que sejam 
adotadas medidas de promoção e prevenção a saúde, incluindo 
nessas ações a modificação do estilo de vida, adoção de uma 
alimentação saudável, redução do consumo de sódio, controle 
do peso, prática regular de exercícios físicos. O objetivo geral 
foi avaliar atividades extensionistas. A ação de educação em 
saúde desenvolveu-se com graduandos da Universidade 
Federal de Pernambuco e com os usuários da Unidade de 
Saúde da Família de Vila União, Recife-PE, onde foram 
realizadas oficinas educativas sobre alimentação saudável, 
cuidados de enfermagem quanto as complicações associadas 
a hipertensão e diabetes, instruções sobre exercícios físicos e 
sobre a importância do monitoramento destas doenças. As 
atividades extensionistas possibilitaram uma melhor 
compreensão, para os usuários, do processo de 
estabelecimento e acometimento pelas doenças crônicas, de 
formas de alimentação saudáveis e da importância da redução 
do consumo de sal, da importância do monitoramento e 
acompanhamento da diabetes mellitus e hipertensão arterial 
sistêmica para evitar complicações e comorbidades, o 
conhecimento acerca de atividades físicas práticas e que 
podem ser desenvolvidas em casa e com um baixo custo. Para 
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os graduandos, as atividades extensionistas permitiram o 
entendimento acerca do contexto de saúde e doença e da 
vulnerabilidade da população adscrita à unidade, além de 
possibilitar o contato prático e a associação com os conteúdos 
aprendidos durante a graduação. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Doenças crônicas. 

Promoção e Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição 

clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA:  ≥ 140 × 90 mmHg). A HAS 

é um grave problema de saúde pública e possui alta prevalência 

entre adultos e idosos.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Os profissionais da Atenção Básica (AB) têm importância 

primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, 

monitorização e controle da Hipertensão Arterial. Devem 

também, ter sempre em foco o princípio fundamental da prática 

centrada na pessoa e consequentemente, envolver usuários e 

cuidadores, em nível individual e coletivo, na definição e 

implementação de estratégias de controle à hipertensão. 

Ministério da saúde (BRASIL, 2013). 

O Diabetes mellitus (DM) é caracterizado por ser um 

transtorno metabólico em que a insulina passa a não ser 

produzida eficientemente pelo pâncreas (DM tipo 1) ou o 

organismo cria uma resistência a ação dessa insulina (DM tipo 

2). Além disto, esta doença possui altos índices de 

morbimortalidade, ou seja, quando um cidadão portador da 

doença, não a controla e/ou não toma os remédios, há uma alta 

probabilidade de gerar sequelas que vão desde a amputação 

de membros até a morte. (BRASIL, 2013). 
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O total de pacientes diabéticos e hipertensos 

cadastrados e atendidos no município de Recife-PE, no período 

de dezembro de 2015 são: Diabéticos cadastrados (30.014), 

Diabéticos acompanhados (25.155), Hipertensos cadastrados 

(97.500) e Hipertensos acompanhados (79.867); com relação 

aos atendimentos realizados a diabéticos (7.629) e a 

hipertensos (18.964) (Ministério da Saúde - Sistema de 

Informação de Atenção Básica – SIAB, 2015). 

O serviço de atenção a saúde em Recife, comporta uma 

demanda muito alta de clientes hipertensos e diabéticos, dados 

trazidos pelo Departamento de informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS), mostram que a quantidade de 

usuários apenas cadastrados tem valores superiores em 

comparação aqueles que são cadastrados e acompanhados 

pela atenção básica. Quando se compara esses dados com os 

de atendimentos realizados, vê-se que a população diabética e 

hipertensa do município de recife, apresenta uma baixa 

quantidade de atendimentos em comparação ao tamanho da 

população acometida. Essas informações inferem que existem 

usuários que não realizam o acompanhamento, logo eles 

apresentam maiores riscos de desenvolverem complicações e 

comorbidades, como a retinopatia, pé diabético, doenças 

cardiovasculares, obesidade, entre outras, em comparação 

aqueles que estão sendo acompanhados pelo serviço de 

saúde. 

Segundo Santos (2018), as fragilidades do cuidado 

enfrentadas pela equipe de saúde da família e as ameaças a 

qualidade da assistência são pautadas na dificuldade de 

envolvimento da equipe com o programa e as atividades do 

Progaram Nacional de Hipertensão e Diabetes mellitus 

(HiperDia), ausência de consultas médicas, tempo insuficiente 

para a realização das reuniões, acúmulo de funções, baixa 
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adesão ao tratamento, disponibilidade de recursos e a 

sobrecarga do enfermeiro, falta de apoio do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) nas atividades do HiperDia. Além 

disso, outro ponto importante descrito foi a questão da ausência 

e descredibilização das atividades educativas por parte dos 

profissionais da equipe e dos usuários.  

Essas doenças ao serem trabalhadas pela Atenção 

Básica (AB), deveriam ser abordadas visando a promoção e 

prevenção, assim, em teoria os índices morbimortalidade 

deveriam ser diminutos. Contudo, há uma dependência entre 

eficácia da AB, ação dos profissionais, custos e alta demanda 

pela quantidade de usuários que o posto de saúde atende. 

Usando como base os dados trazidos pelo ministério de 

saúde nos cadernos da Atenção básica, vê-se que ainda se 

persiste a alta prevalência de morbimortalidade por doenças 

crônicas, demonstrando a pouca eficácia das ações de 

promoção e prevenção. 

Essas ações de promoção e prevenção são de 

incumbência da AB e de responsabilidade dos profissionais de 

saúde, contudo devido à alta demanda e a grande área de 

cobertura, muitas vezes os profissionais ficam sobrecarregados 

e as ações de promoção e prevenção culminam em apenas 

orientações individuais e verbais nos dias de consultas. 

(MUNIZ, 2016). 

A prática regular de atividade física, a busca por uma 

alimentação saudável, estimulação da adesão ao plano 

terapêutico, monitoramento do peso, glicemia e pressão arterial 

são fatores que contribuem para a melhoria na qualidade de 

vida dos pacientes com diabetes e hipertensão. (AZEVEDO, 

2018; FERNÁDEZ, 2016; RAMIREZ, 2015). 

Segundo Almeida (2014), a concepção de usuários sobre 

a educação em saúde é voltada para aspectos de promoção da 
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qualidade de vida, dos hábitos saudáveis, da explicação dos 

cuidados específicos para as patologias e da troca de 

experiências com pessoas que compartilham das mesmas 

necessidades de saúde. Além disso, Almeida relata que a 

educação promove mudanças nos hábitos por meio da 

fomentação da reflexão acerca da doença e da busca por 

formas terapêuticas que promovam a autonomia e a 

capacidade de autocuidado.  

Logo, a extensão utilizada como ferramenta de ensino e 

mudança de contexto social pelas universidades, serve como 

forma de conectar a academia e os alunos à sociedade, 

podendo contribuir de modo a comtemplar as necessidades 

sociais, colaborar para com a mudança de contextos sociais e 

desenvolver uma educação em saúde. Esses projetos 

contribuem de modo a aprimorar o conhecimento dos alunos, 

melhorar sua autoconfiança, propiciar o desenvolvimento 

profissional e servem como ferramenta de aperfeiçoamento 

curricular (DESLANDES; ARANTES, 2017). 

Objetivamos orientar sobre a importância da adoção de 

uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos 

para o controle da diabetes mellitus e da hipertensão arterial 

sistêmica; além de avaliar as atividades extensionistas 

realizadas com os usuários do sistema único de sáude e alunos 

que integraram a equipe de contrução das atividades, 

intervenções e palestras juntamente com a análise dos seus 

respectivos relatos de experiência na Unidade de Saúde da 

Família em Recife/PE.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo com 

abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência.  
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O estudo foi desenvolvido na Unidade de Saúde da 

Família de Vila União em Recife/PE, durante os meses de 

abril/2018 até outubro de 2018. Os dados foram coletados a 

partir de registros de questionários com usuários e estudantes, 

observações da equipe ao longo do período do trabalho e 

informações provenientes das intervenções realizadas. Com 

vista a ampliar as discussões, utilizaram-se ainda 

levantamentos de dados teóricos, através de revisão da 

literatura de livros e artigos científicos. 

Ao início do projeto, a equipe se reuniu para receber uma 

capacitação sobre a temática, estas atividades foram 

desenvolvidas com base nos cadernos da Atenção Básica, em 

seguida, foi planejado o cronograma e a organização das 

atividades que foram desenvolvidas dentro da Unidade de 

Saúde da Família (USF), bem como houve a construção das 

atividades físicas realizadas durante as intervenções e os 

panfletos para a divulgação. 

Após o planejamento das atividades, foi desenvolvida a 

divulgação do projeto por meio dos panfletos e cartazes que 

foram distribuídos e fixados na USF. 

As medidas antropométricas de peso e altura foram 

realizadas conforme as recomendações do Ministério da 

Saúde. Para avaliação do peso é recomendado que os 

pacientes estejam na posição ortostática, descalços e usando 

roupas leves, em balança eletrônica digital, da marca Personal 

Scale® com capacidade máxima de 200 quilos (kg) e variação 

de 100 gramas (g). A aferição da altura foi obtida com auxilio de 

régua antropométrica de 2 metros, com frações de 1 centímetro 

(cm) e os pacientes são mantidos em posição ereta, descalços 

e pés unidos (BRASIL, 2011). Para avaliar o estado nutricional 

foi utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC), que é obtido a 
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partir da fórmula: Peso atual (Kg) / Estatura (m²) (CORONHA; 

CAMILO; RAVASCO, 2011).  

As intervenções se iniciaram com o acolhimento dos 

usuários pelos alunos de enfermagem, realizado a pesagem, 

medição da altura, cálculo de índice de massa corporal (IMC), 

medição da glicemia capilar com o auxílio de um glicosímetro e 

aferição de pressão arterial através do aparelho de pressão 

arterial da marca Medicate®, no pré-exercício. Após o 

acolhimento ocorreu um debate com informações sobre 

alimentação saudável, como mudar a alimentação visando a 

renda familiar e a importância para a promoção e prevenção da 

Diabetes e Hipertensão Arterial, pelos estudantes de nutrição. 

Em seguida o ensino das atividades físicas, direcionadas pelos 

estudantes de Educação física. No pós-exercício foi realizada 

novamente a aferição de pressão arterial.  

Os alunos dos cursos de enfermagem, nutrição e 

educação física construíram as palestras, dinâmicas e 

atividades com base nos temas da tabela 1. Desse modo, 

puderam utilizar das ferramentas de ensino e dos 

conhecimentos adquiridos na universidade para a construção 

das intervenções. Na figura 1, mostra a palestra acerca da 

importância dos hábitos e da prática de atividade física como 

formas de tratar e prevenir o agravamento da Hipertensão 

Arterial e da Diabetes Mellitus. Na figura 2, descreve as 

atividades desenvolvidas pelas alunas de nutrição e 

enfermagem que trouxeram explicações sobre a importância do 

monitoramento dessas doenças e a necessidade de manter 

uma dieta balanceada afim de prevenir as complicações e 

comorbidades associadas a Diabetes e a Hipertensão. 
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Figura 1. Palestras realizadas pelos alunos de educação física. 
Fonte: Medeiros et al., 2018 

 
Figura 2. Palestra realizada pela equipe de nutrição e 
enfermagem. 

 
Fonte: Medeiros et al., 2018 
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As atividades desenvolvidas foram avaliadas por meio de 

questionários com notas de avaliação de 0 a 10 e com 

questionários qualitativos que foram respondidos pelas duas 

esferas envolvidas, os usuários e os estudantes a frente das 

intervenções. 

As atividades foram realizadas quinzenalmente e com 

duração de aproximadamente 2 horas, houveram  reuniões 

semanais com os estudantes e docentes envolvidos, para o 

debate e planejamento das atividades quinzenais, e nessas 

reuniões foram destinadas atividades e tarefas individuais para 

os estudantes realizarem, que envolveram o separo de 

materiais, preparo das palestras e ferramentas de ensino que 

seriam utilizados nas atividades, com duração de 

aproximadamente 5 horas semanais. 

 

Tabela 1. Assuntos retirados dos cadernos da Atenção Básica do 
Ministério da Saúde, abordados nas intervenções. 

Assuntos abordados durante as intervenções 

Equipe de alunos de enfermagem: 

Conceitos sobre HAS e DM. 

Importância da aferição e monitoramento da pressão arterial. 

Retinopatia, nefropatia, insuficiência cardíaca (hipertensão) 

Hipertensão em gestantes. 

Doenças macrovascular, microvascular e neuropática (DM) 

Diabetes e depressão. 

Diabetes e morbidades. 

Diabetes e gravidez 

Equipe de alunos de nutrição: 

Dez passos para uma alimentação saudável para 
hipertensos 

Padrão alimentar saudável e consumo energético. 

Sal e sódio. 

Fibras e micronutrientes. 

Dez passos para uma alimentação saudável para diabéticos. 
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Orientação nutricional, carboidratos e alimentos dietéticos. 

Proteínas e micronutrientes. 

Alimentos ricos em potássio, orientações gerais e 
acompanhamentos. 

Equipe de alunos de educação física: 

Atividade física para pessoas com DM. 

Atividade física para pessoas com HAS. 
Fonte: Medeiros et al., 2018 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram obtidos por meio de preenchimento 

de um formulário, destinado aos usuários que participaram das 

atividades realizadas e aos alunos que integraram a equipe de 

construção das atividades, intervenções e palestras. 

 

Tabela 2. Avaliação dos usuários da USF de Vila União. 

Avaliação dos usuários 
Notas/ 
Perguntas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Não 
se 
aplica 

Ignorado 

1ª 1 0 0 0 0 3 1 0 3 2 24 0 2 

2ª 2 0 0 1 0 1 0 1 5 5 11 7 3 

3ª 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 27 2 0 

4ª 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 23 2 5 

5ª 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 27 3 3 

6ª 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 29 0 4 

Fonte: Medeiros et al., 2018 
 

Na avaliação dos usuários da tabela 2, as perguntas 

correspondem à 1ª- Você acha que nesta semana a atividade 

contribuiu para você entender mais sobre a hipertensão e 

diabetes? 2ª- Você consegue realizar as atividades físicas 

ensinadas, em casa? 3ª- Você gostou da palestra? 4ª- Acha que 

a intervenção ensinada pode ser usada em sua residência? 5ª- 

Você gostou da intervenção de saúde realizada? 6ª- Qual a nota 
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que você dá para a atividade que você participou? Os dados 

obtidos na avaliação dos usuários demonstraram que as 

atividades desenvolvidas atingiram em sua maioria a nota 

máxima de 10, desse modo pode-se concluir que as atividades 

alcançaram os objetivos propostos e foram produtivas de modo 

a beneficiar os usuários do posto trazendo informações e 

conhecimentos pertinentes ao processo de saúde e doença.  

Segundo Nunes (2011), a relação extensão universitária 

e comunidade, funciona como um elo entre a universidade e os 

diversos setores da sociedade, o que permite uma troca de 

conhecimentos. Desse modo a extensão funciona como uma 

fonte de informações, acesso à cultura e ao conhecimento 

científico que permeia as relações de transformações sociais e 

possibilita a construção de espaços de criação e recriação de 

saberes, o que vai contribuir para a construção do 

empoderamento social e educacional, tanto para os cidadãos 

da comunidade quanto para os extensionistas. 

O formulário dos alunos foi desenvolvido em torno de 

uma pergunta central, sobre sua vivência, experiência e 

aprendizado acadêmico. Os resultados obtidos demonstraram 

que eles conseguiram aprender, se relacionar com os diferentes 

discentes de modo interdisciplinar, desenvolver habilidades 

para criação de palestras e metodologias ativas, conseguiram 

se familiarizar com os cadernos da atenção básica e assim 

associar o conteúdo teórico com a prática na USF, além disto 

puderam conhecer de modo prático a realidade do serviço de 

saúde ofertado na atenção básica. Esses resultados foram 

obtidos por meio de análise qualitativa feita a partir dos 

discursos dos alunos, sendo exemplificados pelos trechos: “O 

projeto de extensão HiperDia na unidade básica oferece aos 

extensionistas um grande aprendizado, primeiro por aproximar 

o estudante ao usuário, fazendo com que ele comece a 
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desenvolver habilidades de comunicação terapêutica e escuta 

qualificada...”, “Tenho a oportunidade de pensar e desenvolver 

em grupo atividades e palestras sobre os assuntos do HiperDia, 

colocando em prática o embasamento científico que 

aprendemos na universidade...”, “A experiência de contato com 

a população ajuda a perceber o que da teoria se aplica na 

prática...” “Foi de grande crescimento pessoal e profissional...” 

“A aplicação da teoria vista em sala de aula com a integração a 

outras áreas, como a enfermagem e a educação física me fez 

conhecer um outro lado da profissão que escolhi...” “Servir a 

sociedade, estendendo os conhecimentos adquiridos em aula, 

é o real sentido da visualização do ensino...”, “A experiência é 

enriquecedora, transmitir o conhecimento voltado para a 

prevenção mostra como a nossa sociedade tem um 

pensamento hospitalocêntrico...”, “A união entre a enfermagem, 

educação física e nutrição mostrou que a multidisciplinariedade 

faz a força e que juntos o objetivo será alcançado com 

excelência...”, “A extensão me ofereceu muito no sentido de me 

tornar um estudante com mais domínio da fala em público, a 

aproximação com o usuário mostrou a importância do domínio 

teórico e a associação com a prática para que eu conseguisse 

tiras as dúvidas e como a interação com os outros estudantes 

que me proporcionou uma troca de aprendizados.”  

Segundo Rodrigues (2013), a extensão universitária 

possui importância no âmbito das contribuições sociais, 

contudo é necessário, para o funcionamento da extensão, que 

aquilo que foi aprendido em sala de aula, pelos alunos, seja 

colocado em prática e para que eles possam desenvolver 

atividades fora dela. 

De acordo com Santos (2016), a extensão possibilita aos 

universitários  o estímulo à reflexão entre teoria e prática, 

fomenta a construção da capacidade para a formulação de 
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problemas e projetos decorrente do contato direto com a 

população, permite o esclarecimento acerca do campo 

profissional, permite a troca de conhecimentos com a 

população, sendo estes formas e ferramentas de ampliação do 

ensino em sala, permitindo a criação de novos saberes. Logo, 

ve-se no relato dos alunos de extensão, que as experiências 

observadas possuem as mesmas características do estudo 

acima citado, corroborando assim, com nossos resultados e 

possibilitando um melhor delineamento dos benefícios que a 

extensão trouxe para os graduandos. 

Apesar da grande valia dos resultados, se faz necessário 

identificar as dificuldades enfrentadas pelo projeto e pelos 

alunos que o construiram, afim de que se possa delimitar 

informações e dados para as próximas pesquisas e extensões.  

O maior obstáculo envolvido para a realização do projeto 

foi a assiduidade dos usuários, muitos deles apenas iam ao 

posto de saúde nos dias de agendamento de consulta com o 

médico responsável pelo HiperDia, ficando evidente a visão 

medicalocêntrica da comunidade. Ao longo das atividades os 

alunos conseguiram trazer informações em saúde e quebrar a 

ideia de que apenas o remédio é a solução, contudo apesar do 

esforço, muitos usuários se negavam a participar das 

intervenções.  

O processo de eduacação em saúde, para que seja 

efetivo precisa se basear em três pilares: O primeiro pilar é 

composto pelos gestores, que tem a função de propiciar 

recursos materiais e humanos para que se desenvolvam as 

atividades educativas, o segundo são os profissionais, que 

devem pautar suas ações na atenção, promoção e prevenção, 

devendo utilizar das ferramentas disponíveis na rede para a 

concretização deste processo, o último é a população que 

possui a necessidade de conhecimentos afim de que se 
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fomente um processo reflexivo acerca de seu contexto de 

saúde e adoecimento e assim contribua para que as atividades 

sejam eficazes. (FALKENBERG et al., 2014)  

Tendo em vista as informações supracitadas, vemos que 

apenas a elaboração e realização de atividades educativas, 

mesmo que, sejam elas perfeitamente construídas e dotadas de 

recursos materiais e humanos, de nada valerá se o terceiro 

pilar, os usuários, não estiver receptivo ou recursar-se a 

participar das atividades. Por isso, as palestras sempre devem 

ser construídas de acordo com as necessidades da população 

e deve-se criar vínculo com esta, para que o assunto tratado 

seja bem aceito e possa surtir efeitos positivos na construção 

do conhecimento de saúde e na fomentação do 

empoderamento sobre o seu auto cuidado. 

 

CONCLUSÕES  

 

As atividades extensionistas realizadas na Unidade de 

Saúde da Família de Vila União, possibilitaram  uma melhor 

compreensão, para os usuários, do processo de 

estabelecimento e acometimento pelas doenças crônicas, de 

formas de alimentação saudáveis e da importância da redução 

do consumo de sal, da relevância do monitoramento e 

acompanhamento da DM e HAS para evitar complicações e 

comorbidades, o conhecimento acerca de atividades físicas 

práticas e que podem ser desenvolvidas em casa e com um 

baixo custo.  

Para os graduandos, as atividades extensionistas 

permitiram o entendimento acerca do contexto de saúde e 

doença e da vulnerabilidade da população adscrita à unidade, 

das melhores ferramentas a serem utilizadas para propagar 

conhecimentos de educação em saúde, do aprendizado acerca 
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do uso de uma linguagem mais adequada para viabilizar uma 

melhor comunicação com os usuários e possibilitou o contato 

prático e a associação com os conteúdos aprendidos durante a 

graduação.  

Além disso, como contribuição científica, gerou-se a 

necessidade de investigar a relação da resolutividade da 

Atenção Básica, com as ações educativas desenvolvidas e a 

participação dos usuários, afim de perceber se há uma relação 

entre a baixa resolutividade e o desinteresse da população. 

Desse modo será possível entender se a baixa resolutividade 

está pautada na ausência de atividades de ensino da promoção 

e prevenção a saúde, ou se ela se baseia no desinteresse 

populacional em aprender formas alternativas de tratamento, 

em vez de apenas tomar remédios, e a falta de interesse em 

aprender formas de autocuidado. 

Portando é valido ressaltar a relevância das atividades 

da extensão e de suas contribuições para os cidadãos e 

comunidade acadêmica, sendo importante destacar que há 

uma necessidade de mais projetos, que possam contribuir para 

a mudança de contextos sociais e que por meio de uma 

articulação com os serviços e ferramentas disponibilizadas pelo 

Sistema Único de Saúde, eles possam vir a contribuir para a 

melhora dos indicadores e dados epidemiológicos existentes. 
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RESUMO: Esta pesquisa é um estudo de caso que objetivou 
desenvolver uma proposta de educação em saúde acerca da 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis entre 
escolares de uma escola pública situada no município de 
Mamanguape, além da identificação de como a informação 
sobre DST´S é transmitida para este público e a sua importância 
como forma de prevenção. Através de uma pesquisa de campo 
realizada numa escola públicafoi utilizado o método de 
abordagem indutivo e a técnica de observação direta extensiva. 
Os dados foram coletados utilizando um questionário, 
distribuído para trinta e três alunos, contendo questões 
objetivas. Com os resultados, pode-se verificar que tanto a 
escola,quanto a USF local não realizam atividades educativas 
sobre a prevenção de DST’S. Foi constatado também que a 
maioria dos pesquisados tem noção das formas de prevenção 
e da importância deles, e concordaram que o jovem é mais 
vulnerável as DST´S. Observou-se através da pesquisa que a 
supressão de ações educativas na escola, contribui 
abundantementepara a vulnerabilidade do jovem, acerca das 
doenças sexualmente transmissíveis. Em função disso, são 
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necessárias ações de educação sexual em saúde, como a 
palestra que foi aplicada, anteriormente ao questionário. Os 
profissionais de saúde devem contribuir com a disseminação da 
informação, esclarecimentos e ações educativas, priorizando a 
importância da prática sexual protegida para a saúde dos 
adolescentes. 
Palavras-chave: DST’S. Adolescentes. Educação sexual. 
 

INTRODUÇÃO 

 
A adolescência é um período marcado de 

vulnerabilidades, é uma etapa da vida com conflitos em 
aspectos sociais, psicológicos, físicos, dentre outros. A 
descoberta do prazer sexual muitas das vezes se dá nessa 
época, quando há a necessidade de ações de educação em 
saúde para orientar esses adolescentes sobre os riscos de 
contaminação com doenças sexualmente transmissíveis (DST) 
(JAQUES; SILVA; BUENO, 2014).  

Nesse contexto, a sexualidade é um aspecto importante 
de ser analisado, pois a percepção desse tema é formulado a 
partir de experiências cotidianas desses jovens, e há a 
necessidade de aprofundamento sobre ele para uma 
compreensão efetiva. 

De acordo o Ministério da Saúde (2015), a estratégia 
básica para o controle da transmissão das DST e do HIV é a 
prevenção pelos meios que permitamatividades educativas que 
focalizem os riscos inerentes a uma relação sexual 
desprotegida, a mudança no comportamento e a adoção do 
preservativo.  

Um fato marcante na adolescência, em nossa sociedade, 
é o início prematuro da vida sexual, contribuindo para o 
aumento da suscetibilidade de infecção pelas DST’S como 
também uma gravidez indesejada, fato ainda mais preocupante 
quando relacionada à maternidade precoce. 
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Pelas diversas formas de comunicação possíveis, como, 
por exemplo, diálogos, mídia, folder, fórum de discussão, 
segundo Jaques, Silva e Bueno (2014) é importante explicar 
aos adolescentes, os que possuem vida sexual ativa ou não, a 
necessidade do uso de preservativo nas relações sexuais. Uma 
das formas de comunicação que deve ser trabalhada com o 
jovem é o diálogo, para que se possam vencer os tabus que 
estão relacionados com o sexo e diminuir o número de joven 
sem estado de vulnerabilidade diante das DST/AIDS. 

Diante desta necessidade de inserção da educação em 
saúde em todos os âmbitos da juventude, principalmente no 
aspecto sexual, cabe aos profissionais a orientação para 
trabalhar com os jovens com o objetivo de educar para uma 
maior qualidade de vida, visualizando as especificidades na 
adolescência. Assim, a enfermagem destaca-se por ser uma 
profissão intimamente ligada ao ser humano e preocupada com 
o seu bem-estar, enquadra-se no desafio de desenvolver ações 
de educação em saúde que permitam incentivar os jovens à 
reflexão de sua realidade. É fundamental que a Enfermagem 
coloque no centro dos debates sobre saúde discussões acerca 
de técnicas que podem ser submetidas a grupos específicos,ou 
seja, pessoas contextualizadas numa mesma realidade 
(TEMÍSTOCLES et al, 2015).  

Com base em um levantamento para avaliar o grau de 
conhecimento sobre as Doenças Sexualmente Transmitidas 
(DST), entre jovens com idade superior a 12 anos, de ambos os 
sexos, muitos dos estudantes desconhecem ainda tais doenças 
e outros apresentam conhecimentos inadequados.Os jovens 
desconhecem as formas de prevenção controle e tratamento 
das doenças sexualmente transmitidas, estando, portanto mais 
vulneráveis às mesmas. As orientações sobre educação sexual 
emitidas aos jovens são oriundas principalmente de duas 
grandes instituições: a Família e a Escola (LENE, 2013).  

Com tudo isso, o enfermeiro desempenha função 
importante neste processo, especialmente na participação de 
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programas e atividades de educação em saúde. As ações 
educativas do enfermeiro podem ser concretizadas em três 
áreas distintas e interligadas. Primeiramente na educação 
formal, que prepara e qualifica profissionais nas escolas 
públicas e privadas, nos vários níveis de ensino. Em seguida, 
na educação continuada, que seleciona, admite, treina e 
atualiza recursos humanos nos locais de trabalho. Finalmente, 
na educação em saúde que inclui todas as atividades 
educativas junto à clientela, seja em ações pontuais, com 
orientações e palestras, ou programas permanentes que com 
certeza levam a resultados mais consistentes (BALBINOT et al, 
2016). 

A necessidade de informação nos adolescentes, a falta 
da educação sexual nas escolas e nas próprias casas e o 
número de jovens acometidos por DST’S, vêm se elevando 
cada dia mais. Neste contexto, surgem os profissionais de 
enfermagem no papel de educador em saúde, orientando os 
jovens e mostrando alternativas para que estes tomem atitudes 
que lhe proporcionem saúde em seu sentido mais amplo. 

Com o uso da informação sobre educação sexual, 
métodos contraceptivos, DST’S e especialmente, a 
contaminação pelo vírus HIV, o jovem pode ser mais cauteloso 
na sua vida sexual e se torna um adulto mais instruído e 
preparado. Este estudo pode contribuir com a inserção de um 
projeto de educação sexual em saúde nas escolas com a 
participação dos enfermeiros, visando a saúde dos 
adolescentes a partir de um olhar diferenciado e multidisciplinar, 
a fim de assegurar a passagem por essa etapa da vida com 
riscos biológicos ou emocionais reduzidos, por meio do cuidado 
com abordagem técnica segura e humanizada. 

Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver uma 
proposta de educação em saúde acerca da prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis entre escolares de uma 
escola pública situada no município de Mamanguape. 
Procurou-se, no presente estudo, abordar os seguintes 
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objetivos específicos: verificar os conhecimentos sobre a 
prevenção das DST’s entre os escolares; propor uma ação de 
educação sexual em saúde com a participação de um 
enfermeiro; e discutir propostas para inserção de atividades de 
educação em saúde na escola. 
 
MATERIAIS E MÉTODO 
 

A fim de alcançar os objetivos do estudo, foi realizada 
uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa do tipo 
Estudo de Caso. Na pesquisa descritiva fatos são observados, 
registrados, analisados, classificados e interpretados, sem 
interferência do pesquisador. Na abordagem qualitativa, as 
informações obtidas não podem ser quantificáveis, os dados 
obtidos são analisados indutivamente, a interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa (PRODANOV; FREITAS, 
2013). 

Conforme Lakatos e Marconi (2017), o estudo de caso 
parte do princípio de que qualquer situação que se estude com 
profundidade tende a ser considerada representativa de muitos 
outros, consistindo no estudo de determinados indivíduos, 
profissões e comunidades com o objetivo de se obter 
generalizações. 

O local selecionado para a realização desta pesquisa foi 
uma escola pública de ensino médio localizada no município de 
Mamanguape-PB. Os sujeitos do estudo foram os estudantes 
da instituição e a seleção para participar seguiu o critério de 
aceitação dos participantes. 

Os dados foram coletados a partir de um questionário 
semi estruturado aplicado com os estudantes do ensino médio, 
com o objetivo de obter informações sobre a orientação acerca 
das DST’s nas escolas e uma palestra educativa realizada por 
enfermeiros a fim de fornecer orientações necessárias para a 
prevenção destas doenças. Para Prodanov e Freitas (2013), a 
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entrevista semi estruturada está focalizada em um assunto 
sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 
principais, complementadas por outras questões inerentes às 
circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse 
tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma 
mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 
padronização de alternativas.  

A partir das respostas obtidas pelos questionários, os 
dados foram organizados e passados pelo processo de análise, 
para que pudessem transformá-los em informação.Os dados 
foram analisados efetuando as reflexões críticas e 
comparativas com base na literatura estudada.     

A pesquisa foi desenvolvida levando em consideração os 
princípios éticos em pesquisa envolvendo seres humanos 
conformepreconizado pela Resolução nº 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), que regulam as pesquisas com 
seres humanos, oferecendo todas as garantias à pessoa 
humana, inclusive em relação ao anonimato, privacidade e a 
desistência em qualquer etapa da pesquisa sem prejuízos de 
assistência, assim como a Resolução nº 331/2007 COFEN que 
institui o código de ética dos profissionais de Enfermagem. 
Assim, antes do início da coleta de dados, o projeto foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do IESP, conforme 
Certidão de Aprovação, CEP/IESP, n° 
CAAE78712617.9.0000.5184 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir dos dados obtidos através das respostas do 
questionário aplicado a trinta e três estudantes de 3º ano do 
ensino médio de uma escola pública, com idades entre 16 e 23 
anos, a maioria dos pesquisados foi do gênero feminino. Com 
relação, a importância da informação para a prevenção das 
DST’S, a maioria dos entrevistados em uma escala de zero a 
dez, notificaram 10, considerando assim, a informação 
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primordial para a prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis entre os jovens. Além disso, quando foi pedido 
avaliar sobre a importância da camisinha, a grande maioria, 
soube reconhecer a sua relevância como método contraceptivo, 
conforme observado no Quadro1.  

 
Quadro 1. Frequência absoluta das respostas acerca da 
prevenção de DST’s entre escolares em Mamanguape-PB 

Questões Nível de 
importância 

Frequência  

Importância da 
informação no 
conhecimento 
preventivo de 
DST’S 

Indispensável 25 

Extremamente 
importante 

5 

Muito importante  2 

Importante  0 

Importância mediana 1 

Importância da 
camisinha como 
método de 
prevenção 

Indispensável 22 

Extremamente 
importante 

3 

Muito importante  5 

Importante  2 

Importância mediana 1 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
Assim, observa-se pelas respostas do Quadro 1 que os 

entrevistados acham indispensável e importante a informação 
acerca da prevenção de DST’s e do uso da camisinha. De 
acordo com Ministério da Saúde (2015), as DST’s estão 
presentes em nosso meio desde a antiguidade, em civilizações 
antigas, onde reinava a promiscuidade, sendo este um dos 
determinantes para o surgimento delas. A população jovem é a 
parcela mais exposta a essas doenças, em função da 
descoberta e iniciação sexual, ocasião em que praticam sexo 
inseguro ficando vulneráveis a contrair doenças.  
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Muitos aspectos ligados a sexualidade e à Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS), vêm sendo 
trabalhados, no social, principalmente pelos agentes da 
Educação e da Saúde. Ainda que timidamente, o processo 
educativo direciona para a desmistificação do sexo ligado a 
notação de feio, ruim, sujo e pecaminoso, caminhando também 
à uma orientação para a compreensão dos ganhos e perdas da 
vida, tendo em vista, a negociação, para a conquista de uma 
vida melhor. A não reversão destes problemas têm significado 
verdadeiros entraves na educação da criança e do adolescente, 
dificultando assim, o avanço da saúde integral e, 
particularmente, da sua saúde sexual, tanto do aspecto 
individual quanto coletivo, quando na verdade, deveriam existir 
orientações adequadas à adoção de hábitos e estilo de vida, 
saudáveis e responsáveis (JAQUES; SILVA; BUENO, 2014). 

O despreparo das pessoas em geral, de pais e 
profissionais para trabalharem estas questões consigo mesmo 
e com o contingente infanto-juvenil no seu cotidiano e em sua 
contextualidade, representa, certamente, o atravancamento 
das possibilidades de avanço para a saúde e a melhoria da 
qualidade de vida pessoal e comunitária, prejudicando assim, o 
exercício da cidadania (JAQUES; SILVA; BUENO, 2014). 

A desinformação, por sua vez, tem peso significativo 
neste processo, favorecendo, consideravelmente a 
vulnerabilidade aos riscos de contaminação, na aquisição de 
doenças, sobretudo as DST, como também, prejudica o 
enfrentamento de muitos outros problemas, nesta área. Esta 
situação torna-se mais grave na vida das crianças e dos jovens, 
quando na realidade, além da falta de conhecimentos 
específicos sobre estas questões, ainda pesam sobre eles, a 
inabilidade em trabalharem estes aspectos, com o surgimento 
das dificuldades desta ordem, no seu cotidiano (HEIDEMANN, 
2014).  

E além do mais, entendemos que, especialmente os 
jovens, por estarem muito deles, já vivenciando suas vidas 
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sexuais de forma ativa, acabam passando por situações 
complexas, que a sua própria contextualidade os expõe, 
necessitando assim, de um trabalho educativo efetivo, visando 
atender esta demanda. 

A camisinha é o método de prevenção considerado o 
mais eficaz até hoje, pois ele, além de prevenir doenças 
sexualmente transmissíveis e AIDS, também preveni contra 
gravidez indesejada. Segundo Amaral et al (2017), apesar do 
aumento do uso de preservativo entre os jovens, o fato de 
reconhecer a importância desta prática não influencia na 
adoção contínua em todos os contatos sexuais, como no início 
da vida sexual, nas relações sexuais com parceiros fixos e/ou 
casuais. O uso de preservativo, portanto, pode ser associado 
às diferenças de gênero, faixa etária, tipo de envolvimento 
afetivo, conhecimento sobre os métodos contraceptivos, 
sentimento de onipotência e prazer sexual, o que acarreta 
situações e vivências com níveis diferenciados de 
vulnerabilidade, relativizando o tema da prevenção. 

Quanto às atividades educativas em educação sexual 
em saúde, todos responderam que não são realizadas 
atividades de promoção em saúde naquela escola, nem por 
parte da instituição, nem por parte da USF local. E dos 
entrevistados, apenas dois relataram terem procurado um 
serviço de saúde para obter algum tipo de informação 
relacionada a saúde sexual. Os resultados estão expostos no 
Quadro 2. 

A escola é o espaço crucial para o desenvolvimento de 
conhecimentos e habilidades junto aos seus integrantes e 
comunidade, visando a garantia de mudanças de 
comportamento. E, particularmente, por existir carência de 
informações aos alunos sobre sexualidade e DST-HIV/AIDS 
(JAQUES; SILVA; BUENO, 2014).  
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Quadro 2. Frequência absoluta das respostas acerca da 
prevenção de DST’s entre escolares em Mamanguape-PB 

Questões Sim Não 

f % f % 

1. Você considera o jovem mais 
vulnerável as DST’S? 

25 76 8 24 

2. Na sua escola, já foram 
realizadas atividades 
educativas de educação sexual 
em saúde? 

0 0 33 100 

3. Na sua casa, você conversa ou 
já conversou, com seus pais 
sobre sexo, anticoncepcional, 
DST, AIDS? 

13 39 20 61 

4. Você considera a pílula 
anticoncepcional o melhor 
método contraceptivo? 

11 33 22 67 

5. Você já procurou alguma 
unidade de saúde para obter 
algum tipo de informação sobre 
saúde sexual, métodos 
contraceptivos e DST’S? 

2 6 31 94 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

            
A escola significa um dos locais mais importantes para 

se trabalhar esses tipos de conhecimentos e mudanças de 
comportamentos. E, nesse sentindo, mais do que nunca, há de 
se investir nas questões de sexualidade e das DST, entre 
outras, isso exige, portanto, estratégias pedagógicas 
apropriadas, visando a integração da família e a da comunidade 
neste processo (BALBINOT et al, 2006).  

No entanto, na instituição onde a pesquisa foi realizada, 
fica evidente a falta de atividades educativas em saúde sexual 
para os escolares. A educação sexual em saúde deve ser 
incluída no processo educativo das pessoas, pois pode advir na 
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forma como as mesmas reagem a questões de educação 
sexual em saúde, e na maneira como viveram a sexualidade. 
Por isso, é importante tratar assuntos relacionados a 
sexualidade durante toda a vida, principalmente na infância e 
adolescência.  

Há que se considerar que a escola se constitui em um 
espaço social significativo para onde o adolescente pode levar 
suas experiências de vida, suas curiosidades, fantasias, 
dúvidas e inquietações a respeito da sexualidade. Por fim, 
acreditamos que a reflexão das vivências frente à educação 
sexual poderá levar as pessoas à elaboração de novos projetos 
de vida, e que o acervo de conhecimento será ampliado. A 
tomada de consciência, ou seja, a transformação de seus 
projetos existenciais em ato presente vivido poderá levar à 
transformação social frente à sexualidade e à educação sexual 
(BALBINOT et al, 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde (2015) os professores 
preferem que os profissionais da área da saúde ministrem as 
palestras e as orientações sobre sexualidade, sendo assim, 
estes são grandes aliados dos docentes, no sentido de 
conscientizá-los e capacitá-los. Outros métodos de orientar 
sobre sexualidade é demonstrar aos adolescentes que a 
sexualidade não é sinônimo de sexo ou atividade sexual, e sim 
transmitir conhecimentos de como se prevenir das DST’s e de 
gravidez indesejada.  

A escola é uma instituição de grande importância na vida 
dos adolescente, pois é o primeiro espaço fora de casa, do 
ambiente da familiar, é um local onde as crianças se insere e a 
partir daí tem um envolvimento ou enriquecimento na sua 
formação e na sua identidade pessoal, além de proporcionar 
uma rede de relações interpessoais (AGUIAR, 2014). 

Observa-se que a abordagem do tema nesse ambiente 
ainda é incipiente e voltada apenas para o ensino de questões 
pertinentes a biologia dos corpos, anatomia e reprodução 
humana. Na ausência dos pais, o papel da escola e de 
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profissionais da saúde torna-se decisivo, principalmente para 
esclarecer de questões ligadas a contracepção e prevenção de 
doenças (JAQUES; SILVA; BUENO, 2014). 

A educação em saúde constitui um dos componentes 
vitais no cuidado de enfermagem, pois esta é dotada de 
capacidade para desenvolver práticas educativas culturais 
individuais e coletivas capazes de garantir ao ser adolescente 
o exercício de sua sexualidade de forma plena, saudável e 
responsável. A atitude de educar mesma surge como 
importante aliada da família e do adolescente, fornecendo 
esclarecimentos, aconselhamentos e trocas de ideias. O 
trabalho educativo deve ser multidisciplinar e ser estruturado a 
rede de saúde e educação, a fim de atender a demanda criada 
pela divulgação do tema educação e saúde na escola. As 
atividades educativas podem acontecer individualmente ou 
para um grupo, e vários recursos podem ser utilizados como: 
dramatização, cartazes, vídeos, musicas, dinâmicas, etc. 
(AMARAL et al, 2017; TEMÍSTOCLES et al, 2015). 

Em relação a vulnerabilidade do jovem, o Ministério da 
Saúde (2015)  afirma que as DST assumem uma significativa 
importância epidemiológica considerando que possuem um alto 
índice de transmissão e podem representar um sério problema 
na saúde reprodutiva nos jovens, porque são capazes de 
causar infertilidade, doenças inflamatórias pélvicas, câncer de 
colo uterino, gravidez ectópica, transmissão vertical, infecções 
puerperais, recém-nascidos com baixo peso, além de interferir 
negativamente sobre a autoestima e aumentar o risco para a 
transmissão do HIV. Neste contexto é primordial que sejam 
implementadas estratégias para o esclarecimento dos jovens 
acerca das DST, os meios de exposição e as formas de 
prevenção considerando a vulnerabilidade deste contingente 
populacional às infecções (TEMÍSTOCLES et al, 2015). 

Sobre considerar a pílula anticoncepcional o melhor 
método contraceptivo, obtivemos 33% afirmando a positividade 
desse método como o melhor. Observa-se a partir daí que 
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mesmo em uma pequena quantidade, temos sim, a falta de 
informação sobre métodos preventivos, como qual implica na 
pílula anticoncepcional ser somente e exclusivamente um 
método preventivo de gravidez e não de DST’S. Demonstram 
que em virtude do início da relação sexual precoce dos jovens, 
o uso de métodos contraceptivos é extremamente relevante 
(TORRES, 2007). 

Quando abordados sobre buscar informações em 
serviços de saúde, 94% dos escolares respondeu que nunca 
procurou uma unidade de saúde ou um profissional de saúde 
para obter informações ou esclarecer dúvidas sobre 
sexualidade.  

Neste contexto, os profissionais de saúde precisam estar 
preparados para oferecer uma assistência integral de qualidade 
e exercer efetivamente o seu papel como educadores 
(possibilitando a educação para a saúde, sexual e reprodutiva), 
e orientações acerca das DST, e modos de prevenção.  Sendo 
fundamental uma assistência humanizada, acolhedora, 
embasada na ética profissional e na construção de vínculo, 
criando possibilidades para que os jovens expressem suas 
dúvidas, sentimentos e possam ter consciência para assumir a 
responsabilidade pelo cuidado de sua saúde (TEMÍSTOCLES 
et al, 2015). 
 
CONCLUSÕES  

 
Diante do exposto, a pesquisa possibilitou verificar o 

nível de informação de escolares de ensino médio de uma 
escola pública acerca das doenças sexualmente transmissíveis, 
a grande maioria dos entrevistados era predominamente do 
sexo feminino, solteira, residia com os pais e com um nível de 
instrução relativamente vago sobre o tema descrito. Os 
pesquisados demonstraram um nível de conhecimento pouco 
satisfatório, quando perguntado sobre doenças sexualmente 
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transmissíveis, formas de prevenção e sobre a importância e 
função de algumas delas. 

A instituição também se mostrou ausente de atividades 
educativas em educação sexual em saúde, a escola sendo 
assim é um dos locais mais importantes, em que o jovem busca 
receber e adquirir informações, sendo a primeira porta de 
entrada para eles, para se buscar o conhecimento. A falta desse 
tipo de informação nesse tipo de ambiente, como a escola deixa 
uma janela muito grande aberta, pois é na adolescência, que o 
jovem passa pela fase de descobrimento, curiosidades e 
dúvidas e a maior delas é a sexualidade, é a etapa de 
amadurecimento do corpo, e informação nessa etapa se torna 
crucial, pois vai instruí-lo para as melhores escolhas. 

A pesquisa também permitiu identificar lacunas de 
conhecimento dos escolares e a necessidade de se obter 
esclarecimentos dos jovens, que não detém informações 
suficientes acerca das doenças sexualmente transmissíveis e 
das formas preventivas. Neste enquadramento é primordial que 
sejam implantadas estratégias para o esclarecimento dos 
estudantes acerca das DST, os meios de exposição e as formas 
de prevenção considerando a vulnerabilidade deste contingente 
populacional às infecções.  

Verificou-se ainda que a unidade local de saúde, que 
abrange a escola, também não realiza atividades de educação 
sexual em saúde na instituição, sendo a equipe de saúde, a 
mais indicada para o esclarecimento para esse tipo de assunto. 
Faltam ações de promoção e prevenção por falta da equipe de 
saúde. O enfermeiro por estar mais diretamente ligado a 
comunidade poderia contribuir diretamente mais, com 
atividades educativas na instituição.  

Nas ações com adolescentes, os profissionais de 
enfermagem devem se basear nos princípios de ações, 
incluindo formas de capacitação e mobilização, para a 
construção de práticas emancipatórias e da transversalidade no 
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compromisso com a promoção à saúde do adolescente nos 
mais diferentes espaços de atuação. 

Constatou-se com esse estudo que são indispensáveis 
ações de educação em saúde, oferecendo ao jovem a 
oportunidade de expor suas dúvidas e adquirir conhecimento 
sobre os meios de prevenção, capacitando-os a refletir 
condutas, favorecendo uma melhor qualidade de vida e sendo 
um método útil para a aprendizagem. Nesse contexto, a 
Enfermagem preocupa-se com as ações de educação em 
saúde, podendo executar esta tática para trabalhar com as 
jovens em diferentes setores e segmentos sociais com a meta 
de isentá-las de riscos. Ainda, vale destacar, que o objetivo da 
ação educativa é ampliar no indivíduo a capacidade de analisar, 
escolher e refletir sobre as alternativas possíveis e tomar 
decisões mais saudáveis o seu próprio bem-estar. 

A partir desse estudo, constatou-se ser de extrema 
necessidade a inserção da educação sexual em saúde, dentro 
das escolas, onde haja a promoção de discussões e 
problematização de questões referidas à adolescência e 
sexualidade, destacando-se o debate relativo, ações 
preventivas acerca da noção de responsabilidade associada ao 
relacionamento sexual. Nesse contexto, haverá a contribuição 
destes, com o processo de adesão às práticas de 
comportamento preventivo,favorecendo a sua participação no 
processo de escolhas, como a dos métodos preventivos, bem 
como a informação sobre os direitos e deveres sexuais e 
reprodutivos. 
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RESUMO: A educação em saúde, pela sua grandeza, deve ser 
compreendida como um importante aspecto à prevenção, cuja 
prática deve estar focada na melhoria das condições de vida e 
de saúde das populações. O enfermeiro encontra na escola um 
cenário único do cuidar, sendo de extrema importância sua 
inserção neste ambiente para que possibilite uma reflexão-ação 
sobre essa questão através de uma educação libertadora e 
práticas emancipatórias, em que o sujeito seja ativo na busca 
de adequados hábitos de vida. Portanto, este estudo teve como 
objetivo elaborar uma estratégia de educação em saúde a fim 
de despertar a atenção de adolescentes de uma escola pública 
de João Pessoa acerca da prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis. Para alcançar o objetivo proposto 
neste estudo foi utilizada uma pesquisa de abordagem quali-
quantitativa, de caráter exploratório tipo pesquisa-ação. Os 
resultados obtidos neste estudo demostram a vulnerabilidade 
dos adolescentes, a necessidade de orientação, de diálogo 
aberto e ações preventivas sobre acerca das IST’s. Neste 
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sentido, é necessária uma conscientização dos profissionais de 
saúde acerca da oportunidade e responsabilidade em contribuir 
na redução da incidência de infecções sexualmente 
transmissíveis a partir de orientações seguras e corretas no 
ambiente escolar. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Adolescentes. Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A educação em saúde, pela sua grandeza, deve ser 

compreendida como um importante aspecto à prevenção, cuja 

prática deve estar focada na melhoria das condições de vida e 

de saúde das populações. A educação em saúde é reconhecida 

do ponto de vista tradicional como uma área de saber técnico, 

uma organização de conhecimentos das ciências sociais e da 

saúde voltada para “instrumentalizar” o controle dos doentes 

pelos serviços e a prudência de doenças pelas pessoas. O 

enfermeiro encontra na escola um cenário único do cuidar, 

sendo de extrema importância sua inserção neste ambiente 

para que possibilite uma reflexão-ação sobre essa questão 

através de uma educação libertadora e práticas emancipatórias, 

em que o sujeito seja ativo na busca de adequados hábitos de 

vida (FERREIRA et al, 2016).  

Dissertar o tema infecção sexualmente transmissível é 

considerar que a sexualidade é algo significativo para a vida e 

saúde, e consentir que a escola conheça como os adolescentes 

vivem sua sexualidade de modo que os docentes estabelecem 

o dialogo aberto, natural. No mundo atual falar de sexualidade 

ajuda os/as adolescentes a prevenir uma gravidez precoce e/ou 

uma IST, é também adotar um cuidado importante nessa fase 

da adolescência. Uma vez que hoje em dia jovens iniciam a 
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prática sexual precocemente, deixando de viver a infância 

(SOUZA, 2017). 

O Ministério da Saúde passou a adotar a terminologia 

Infecção Sexualmente Transmissível (IST) em substituição a 

expressão Doença Sexualmente Transmissíveis (DST), pois 

essa alteração ocorre pela possibilidade de uma pessoa ter e 

transmitir uma infeção mesmo sem sinais e sintomas. As IST 

são frequentes, têm múltiplas etiologias e apresentações 

clínicas, e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, 

nas relações pessoais, familiares e sociais (SILVA, 2015; 

BRASIL, 2015). 

  A adolescência é uma categoria sociocultural, construída 

a partir de fatores múltiplos que englobam desde a dimensão 

biopsicossocial à cronológica. É uma fase primordial no 

desenvolvimento do indivíduo que marca não só a aquisição da 

imagem corporal definitiva como também a formação da 

personalidade. A vulnerabilidade é uma perspectiva fortemente 

associada ao adolescente, em particular com as de expressões 

como: gravidez de risco, probabilidade de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), risco para uso de drogas 

ilícitas, risco de morte por violência e entre outras situações 

(MELO et al, 2012). 

A prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) permanece como um desafio atual para a Saúde Pública, 

mesmo conhecendo e propagando o comportamento 

epidemiológico da doença e suas principais formas de 

transmissão. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

permanecem como um grave problema de saúde pública, 

destacando o seu alto poder de incidência e prevalência. 

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2013), mais de um milhão de pessoas adquirem uma IST 
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diariamente. A cada ano, estima-se que 500 milhões de 

pessoas adquirem uma das IST curáveis (gonorreia, clamídia, 

sífilis e tricomoníase). Da mesma forma, calcula-se que 530 

milhões de pessoas estejam infectadas com o vírus do herpes 

genital (HSV-2, do inglês Herpes Simplex Virus tipo 2) e que 

mais de 290 milhões de mulheres estejam infectadas pelo 

HPV.O número de pessoas infectadas por algum tipo de IST 

cresce diariamente, sendo que no estado da Paraíba dados 

revelam que no mês de janeiro de 2015 foram realizados 1.022 

atendimentos a pessoas com IST/AIDS (BRASIL, 2015). 

Neste sentido, é necessária uma conscientização dos 

profissionais de saúde acerca da oportunidade e 

responsabilidade em contribuir na redução da incidência de 

infecções sexualmente transmissíveis a partir de orientações 

seguras e corretas, diagnósticos precisos e tratamentos 

adequados.  O enfermeiro desempenha função importante 

neste processo, especialmente na participação de programas e 

atividades de educação em saúde. Este profissional assume o 

papel de educador em saúde, orientando a população e 

mostrando alternativas para que esta tome atitudes que lhe 

proporcione saúde em seu sentido mais amplo. 

Para alcançar um nível adequado de saúde, as pessoas 

precisam saber identificar e satisfazer suas necessidades 

básicas. Devem ser capazes de assumir mudanças de 

comportamentos, práticas e atitudes, além de dispor dos meios 

necessários à operacionalização dessas mudanças. Neste 

sentido a educação em saúde significa auxiliar a pessoa a 

adquirirem autonomia para identificar e utilizar as formas e os 

meios para preservar e melhorar a sua vida (FERREIRA et al, 

2016). 



ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ENTRE ADOLESCENTES 

213 
 

Assim, através da execução deste estudo, e da 

educação em saúde, queremos desenvolver nos adolescentes 

o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela 

saúde da comunidade as quais pertençam, visando assim, à 

melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em 

geral.  

Diante do exposto, a partir da vivência docente e 

discente em ações de educação em saúde numa escola pública 

de João Pessoa, no estado da Paraíba, surgiu o interesse em 

realizar uma pesquisa ação envolvendo a prevenção de IST em 

adolescentes dada a vulnerabilidade deste grupo. Este estudo 

parte da seguinte questão: Como a elaboração e 

implementação de uma atividade de educação em saúde entre 

adolescentes de uma escola pública pode contribuir na 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis? 

Este estudo tem como objetivo: Elaborar uma estratégia 

de educação em saúde a fim de despertar a atenção de 

adolescentes de uma escola pública de João Pessoa acerca da 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para alcançar o objetivo proposto neste estudo foi 

utilizada uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, de 

caráter exploratório tipo pesquisa-ação. Conforme Marconi e 

Lakatos (2017) o desenvolvimento da pesquisa nas ciências 

sociais e humanas realçam a expansão de investigações que 

articulam abordagens quantitativas e qualitativas, os 

procedimentos mistos. Para o autor esses procedimentos 

decorrem da necessidade de reunir dados quantitativos e 

qualitativos na coleta e análise de dados em um determinado 
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estudo. O processo de coleta de dados, a partir de 

procedimentos mistos (quali-quantitativos), envolve dados 

numéricos ou estatísticos, bem como informações textuais. 

O trabalho em questão caracteriza-se como pesquisa-

ação, ou seja, caracteriza-se pela intervenção do pesquisador 

na solução do problema de pesquisa. Segundo Prodanov e 

Freitas (2013), a pesquisa-ação tem por pressuposto o 

envolvimento dos sujeitos interessados e participantes que, por 

sua vez, desempenham papéis diversos na busca de soluções 

com objetivos e metas comuns para o problema.  

O desenvolvimento das atividades educativas será 

baseado na metodologia para assistência de enfermagem em 

saúde coletiva descrita por Queiroz e Egry (1988). As autoras 

propõem uma metodologia de assistência de enfermagem em 

saúde coletiva, fundamentada no materialismo histórico, 

partindo da concepção e visão de mundo nesta ótica, da 

recolocação de pressupostos e das leis da dialética materialista. 

Neste referencial se aceita que o processo saúde-doença é 

determinado socialmente, em uma dada realidade objetiva, e 

que esta realidade deve ser abordada em três dimensões, a 

saber: "dimensão estrutural", formada pelos processos de 

desenvolvimento da capacidade produtiva e de relações 

sociais; a "dimensão particular", formada pelos processos de 

reprodução social e a "dimensão singular", formada pelos 

indivíduos e suas famílias. A metodologia de assistência de 

enfermagem em saúde coletiva é desenvolvida nas seguintes 

fases: captação da realidade objetiva; interpretação da 

realidade objetiva; construção do projeto de intervenção na 

realidade objetiva; intervenção na realidade objetiva; 

reinterpretação da realidade objetiva.  
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A atividade elaborada foi implementada nas turmas do 8º 

e 9º ano de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental no 

turno da manhã. As atividades educativas foram ministradas por 

discentes do curso de Enfermagem do IESP sob a supervisão 

de um docente desta instituição.  

Previamente a coleta de dados, a pesquisa seguiu todas 

as normas éticas uma vez que inclui seres humanos foi 

observado o que preconiza a Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Assim, antes do início da 

coleta de dados, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do IESP, conforme Certidão de Aprovação, 

CEP/IESP, parecer  n° 2.582.364. 

Para a coleta dos dados foi elaborado um questionário 

com questões mistas, contendo perguntas objetivas e 

subjetivas que atendam aos objetivos propostos pelo estudo. O 

questionário foi aplicado pelo próprio pesquisador face a face. 

Após a intervenção foi realizado um jogo de perguntas e 

repostas; utilizando-se para isso uma caixa com dispositivos 

elétricos onde o objetivo para os alunos era que acendesse uma 

luz com a resposta correta. Com isso pode-se verificar se os 

mesmos compreenderam e absorveram o conteúdo abordado 

atingindo assim o objetivo proposto neste estudo.  

Após a coleta, os dados foram organizados e aplicados 

no processo de análise para que possa transformá-los em 

informação. Nessa fase foi exigida a utilização de métodos 

compreensivos como a análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo é um método muito utilizado na análise de dados 

qualitativos, compreendida como um conjunto de técnicas de 

pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de 

um documento. Para Bardin (2016, p.47) 
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O termo análise de conteúdo designa: um conjunto 
de técnicas de análise das comunicações visando 
a obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens . 
 

O método de pesquisa de análise de conteúdo de Bardin 

(2016) indica que a utilização prevê três fases fundamentais a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados com a inferência e a interpretação. 

  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização da amostra referente ao gênero, faixa 

etária, questões de iniciação à vida sexual, local em que 

buscam orientação, se conseguem diagnosticar um 

comportamento de risco e se possuem o conhecimento sobre 

uma IST, baseadas nas respostas dos participantes da 

pesquisa encontram-se tabulados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos alunos de uma escola 

municipal de João Pessoa, 2018 (n=33). 

Dados dos alunos F  % 

Gênero Feminino 
Masculino 

19 
14 

 

58 
42 

 
 
Faixa etária 
 
 
 
 

11 anos 
12 anos 
13 anos 
14 anos 
15 anos 
16 anos 
17 anos  

1 
4 
5 

16 
4 
2 
1 

3 
12 
15 
48 
12 
6 
3 
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Iniciaram a vida sexual  

 
Sim 
Não  
Não respondeu  

 
10 
  
22 
   1 

 
30 
67 
3 
 

 
Buscam orientação sexual 
 
 
 
João poderia ter contraído alguma 
doença 
 
 
 Sabem o que é IST 

Pais e responsáveis 
Amigos  
Internet  
Outros 
 
Sim  
Não 
 
 
Sim 
Não 
 
 

28 
1 

   4 
0 
 

33 
0 
 
 

8 
25 

85 
3 

12 
0 
 

100 
0 
 
 

24 
76 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Legenda: Frequência (F); Porcentagem (%) 

 

Participaram do estudo um total de 33 alunos, sendo 19 

(58%) do sexo feminino e 14 (42%) do sexo masculino. A 

distribuição da amostra referente à faixa etária dos participantes 

aponta idades entre 11 a 17 anos, sendo que a maior frequência 

etária é composta por 16 alunos (48%) que possuem 14 anos 

de idade. O período da adolescência é a etapa da vida em que 

o individuo situa-se em um momento de aprendizagem, 

encontrando-se acessível à adoção de novos comportamentos, 

fato que justifica que o público prioritário para a implementação 

de ações de educação em saúde seja de adolescentes 

(BECKER, 2017).  

A adolescência é um período de grandes transformações 

e descobertas, é tempo de afirmação da personalidade e de 

formação de relações com a sociedade, escola e principalmente 

com a família, compreendida como uma fase de transição entre 
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a infância e a idade adulta (ALMEIDA; CENTA, 2009). Esta fase 

apresenta maior vulnerabilidade às Infecções Sexualmente 

Transmissível sendo que isso ocorre não só pelas modificações 

biopsicossociais, mas também pela necessidade que o 

adolescente possui de explorar o novo e experimentar os riscos 

(TOLEDO et al, 2011).  

Os resultados mostraram que 22 alunos (67%) dos 

participantes da pesquisa responderam que não iniciaram a 

vida sexual, já 10 alunos (30%) responderam que sim e apenas 

um aluno (3%) não respondeu a pergunta, conforme observado 

na Figura 2. Em relação ao gênero dos que iniciaram a vida 

sexual, sete alunos (21%) são do sexo masculino e três alunas 

(9%) do sexo feminino. 

Segundo Lima e colaboradores (2013), em relação à 

iniciação sexual, observa-se que esta tem ocorrido cada vez 

mais cedo e que o número de parceiros tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, entre os adolescentes. 

Silva e colaborares (2015) obtiveram como resultado em sua 

pesquisa que a faixa etária de iniciação sexual no sexo feminino 

na cidade de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, 

é de 13,2 anos de idade e a iniciação masculina é de 12,1 anos 

de idade. Eles acreditam que esses resultados que muitos 

desses adolescentes encontram-se influenciados em grande 

parte pela televisão aberta e pelo acesso à internet, concluindo 

que ações locais e de cunho cultural exerçam um papel 

importante na decisão da iniciação sexual. 

O presente estudo questionou aos que afirmaram ter 

iniciado a vida sexual, a idade em que ocorreu essa iniciação, 

notando-se que o sexo masculino apresentou uma faixa etária 

observada de 8 a 14 anos, sendo que a maioria iniciou aos 11 

anos (44%), já nas participantes do sexo feminino a idade 
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observada foi de 13 a 14 anos, sendo o maior índice percebido 

em meninas de 13 anos (67 %). 

No campo da sexualidade, compreende-se que a mesma 

é tratada de maneira diferente entre meninos e meninas, de tal 

forma que os meninos são estimulados a serem fortes viris e 

demonstrarem sua masculinidade inclusive iniciando sua 

atividade sexual precocemente. Ao contrário, as meninas ainda 

são estimuladas a atrasarem ao máximo sua primeira relação. 

Essas diferenças evidenciam a necessidade de utilizar uma 

abordagem de gênero nos estudos que envolvem a sexualidade 

(MELO et al, 2012). 

Para Lima e colaboradores (2013), quanto à iniciação 

sexual em idades precoces, tanto entre meninas quanto 

meninos, sugerem-se que possa haver, muito possivelmente, 

um código de conduta prescrevendo que, em determinado 

momento ou a partir de certa idade, a virgindade passa a ser 

um peso na vida dessas adolescentes. 

As respostas observadas na Figura 1 demonstram que 

os participantes buscaram orientações com seus pais e 

responsáveis (85% equivalente a 28 alunos), apenas um aluno 

(3%) buscou seus amigos para orienta-los e um total de quatro 

alunos (12%) recorreram a internet. 
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Figura 1 – Fonte de orientação e informação dos alunos 

quanto ao sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

Alguns autores, nesse sentido, destacam sobre a 

importância dos pais como os primeiros educadores sexuais, 

pois a eles compete a maior responsabilidade na formação dos 

seus filhos, representando modelos que contribuem para a 

formação de sua identidade sexual (LIMA et al, 2013). Sobre as 

informações obtidas através da internet, autores como Souza 

(2017, p.13) afirmam que: “[...] o que vemos hoje na TV e na 

internet não está formando ninguém mais humano, ela está sim 

influenciando a construção de valores, conceitos, modelos de 

conduta e comportamento sexual [..]”. 

Sobre a questão abordada com a história do nosso 

personagem João, os alunos foram indagados sobre a postura 

adotada por João e o risco de adquirir alguma doença agindo 

da maneira contada na história em quadrinhos. Esta questão 

teve o objetivo de verificar se os alunos eram capazes de 

diagnosticar o comportamento de risco, sendo observado um 

resultado satisfatório onde 33 alunos (100%) responderam de 

forma afirmativa sobre o comportamento de risco que o 

personagem estava percorrendo (Figura 2). 

85%

3%
12%

0%
ORIENTAÇÃO  PAIS
RESPONSAVEIS

ORIENTAÇÃO  AMIGOS

ORIENTAÇÃO  INTERNET

ORIENTAÇÃO  OUTROS
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Figura 2 – Percepção dos alunos sobre o 

comportamento de risco do personagem da história em 

quadrinhos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Porém constatou-se que 76% (equivalente a 25 alunos) 

desconhecem o que é IST, sendo que apenas 24% (equivalente 

a 8 alunos) responderam que sabem o que é IST. Segundo 

Genz e colaboradores (2017), um estudo realizado com 

adolescentes tentou buscar o conhecimento que os mesmos 

têm sobre as ISTs, revelou-se que, em média, eles conheciam 

de cinco a seis doenças transmitidas sexualmente, sendo a 

AIDS a mais citada (92,2%). Entretanto, nesse mesmo estudo 

houve desconhecimento em relação à sífilis (35,6%), herpes 

genital (33,3%), gonorreia (30,0%) e HPV (27,2%). 

Os adolescentes precisam aprender a identificar uma 

situação de risco, compreender sua vulnerabilidade, conhecer 

as alternativas que eles possuem para se proteger e decidir 

qual a melhor alternativa para cada situação, diante da 

conscientização do risco e dimensionamento das 

consequências posteriores (SOUZA, 2017). 

100%

0%0%
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PODERIA TER CONTRAIDO UMA DOENÇA NÃO
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Ainda abordando a questão sobre o conhecimento dos 

adolescentes sobre IST aos que afirmarão ter conhecimento, 

(um total de 24%), foi lhes questionado sobre quem lhes 

forneceu a orientação, sendo que três alunos (38%) buscaram 

orientações com os pais, quatro alunos 49% com amigos, 

nenhum aluno buscou orientação na internet e apenas um aluno 

13% marcou a opção outros, conforme apresentado na Figura 

3. 

 

Figura 3 – Distribuição das respostas dos alunos 

quanto ao conhecimento sobre IST e busca de orientação. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 É na adolescência que o indivíduo torna-se capacitado a 

reprodução e o exercício da sexualidade, passa a ser mais 

efetivo os impulsos sexuais. Almeida e Centa (2009), afirmam 

que é fundamental que a sexualidade seja discutida o mais 

precoce possível, discutir desde cedo cultiva os hábitos 

saudáveis. 

 Após a intervenção em saúde, realizada como palestra e 

roda de conversa, entre os adolescentes, foi realizado um jogo 

38%

49%

0%
13%
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de perguntas contendo quatro questões de múltiplas escolhas 

utilizando uma caixa com dispositivos elétricos. As questões 

abordadas no jogo foram sobre: o que são Infeções 

Sexualmente Transmissíveis; como elas são transmitidas, os 

sintomas mais comuns e a forma de prevenção. Os 

adolescentes em conjunto, se empenharam bastante em 

acertar as questões. Obtendo-se um resultado de 100% de 

acerto em todas as quatro questões. Após ter alcançado um 

resultado muito satisfatório, pôde-se perceber que esta ação 

em saúde obteve sucesso, conseguimos despertar o interesse 

nos adolescentes. 

Essa perspectiva se correlaciona aos conceitos de Freire 

(2013), sobre o que é ser crítico, sendo possível compreender 

que tais estratégias favorecem a ação transformadora da 

realidade como forma de exercitar a crítica, exercida através do 

despertar da curiosidade, podendo então contribuir para a 

construção de um mundo em favor das pessoas e livre da 

opressão.  

Alguns estudos relatam que o uso do jogo educativo é 

um bom meio para se avaliar as estruturas mentais, 

organizações do indivíduo, habilidades, sensibilidades, 

reflexão, criatividade e conhecimento em situações 

espontâneas. O jogo também ajuda o indivíduo a se adaptar às 

diversas situações da vida real (FERREIRA  et al , 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o desenvolvimento da pesquisa ação sobre 

Infecção Sexualmente Transmissível e implementação de uma 

atividade de educação em saúde entre adolescentes foi 

possível observar neste estudo que realmente o adolescente é 
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um público vulnerável, que se expõe ao risco sexual, que busca 

informações algumas vezes de maneira errônea e que inicia a 

sua vida sexual muitas vezes sem saber o que são as IST’s.  

Observou-se que os adolescentes participantes da 

pesquisa conseguem identificar o comportamento de risco, 

alguns até sabem evitar esse comportamento, porém correm o 

risco, assumem uma posição errônea pela falta de 

conhecimento. Existe a necessidade de orientação, como por 

exemplo, o diálogo aberto na busca por informação e prevenção 

e o enfermeiro pode participar desse processo de uma maneira 

única, tanto na consulta em uma unidade de saúde, quanto em 

ambiente escolar, preocupando-se com a melhoria das 

condições de saúde. Neste sentido, trabalhar este assunto no 

ambiente escolar entre adolescentes é importante por 

desenvolver a discussão sobre o assunto e a adoção de um 

comportamento preventivo desde o início da vida sexual do 

indivíduo, criando oportunidade de pensamento crítico para que 

ocorram as escolhas assertivas no futuro.  

A educação em saúde constitui em uma ferramenta 

indispensável ao enfermeiro. A população necessita de 

enfermeiros educadores em saúde com ações voltadas a 

comunidade, conhecendo as suas necessidades para intervir e 

ajudá-la. Faz-se necessário investir na educação em saúde e 

na sensibilização da população para que os mesmos consigam 

despertar o autocuidado e evitar a exposição aos riscos.  
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RESUMO: Este capítulo consiste em um relato de experiência 
sobre um projeto de extensão universitária desenvolvido por um 
grupo de estudantes de medicina da Faculdade de Ciências 
Médicas da Paraíba com diversos grupos de alunos de uma 
escola municipal na cidade de Cabedelo-PB. O objetivo da 
extensão foi a educação em saúde com contextualização social, 
cultural e científica. Participaram das atividades 
crianças,adolescentes,  adultos jovens e idosos de ambos os 
sexos. Foram realizadas vinte sessões grupais de educação 
para a saúde, no período de agosto do ano 2017 a junho de 
2018. Foram levantadas as principais dúvidas que os 
adolescentes tinham sobre conhecimentos anatômicos do 
corpo humano, que foram esclarecidas no decorrer das 
atividades de educação para a saúde, com utilização de 
estratégia participativa, lúdica e associados a vários recursos 
didáticos. Os termos técnicos foram decodificados para a 
linguagem popular, para facilitar o entendimento e aproximação 
com a população. Com base nos temas trabalhados nas 
atividades, foi elaborado um caderno de questões para que os 
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alunos respondessem com base no conhecimento adquirido, e 
a compreensão sobre o conteúdo foi confirmada pelos 
resultados obtidos. A experiência permitiu conhecer as 
peculiaridades das escolas e facilitar o aprendizado da 
anatomia aplicável no cotidiano, além de estimular o 
empoderamento dos alunos quanto ao seu processo de 
saúde/adoecimento através da educação em saúde promovida. 
Palavras-chave:Educação em saúde. Extensão comunitária. 

Promoção da saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação em saúde é um processo educativo de 

construção de conhecimentosemsaúde,com o objetivo de 

proporcionar a apropriação do tema pela população. Sua 

execução requer pensamento crítico e reflexivo, promovido 

através de ações transformadoras, levando o indivíduo à 

autonomia, como sujeito histórico e social, capaz de entender 

seu processo de saúde/adoecimento e opinar nas decisões 

tomadas quanto a ele (FALKENBERG, 2014). Dessa forma, é 

um processo emancipatório, com o potencial de transformar a 

realidade da população. 

Dessa forma, as práticas educativas em saúde são 

instrumentos importantes para estimular os princípios que 

regem a noção de autocuidado, e é por meio deste que se 

busca uma vida saudável (LUBINI et al., 2017). Paulo Freire, 

protagonista do Movimento de Educação Popular (1960), 

influenciou essa área de práticas, incorporando a participação 

e o saber popular, que juntamente aos profissionais da saúde e 

os gestores responsáveis são os protagonistas da educação 

popular em saúde. (FALKENBERG, 2014) 
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Essas ações fortalecem os movimentos sociais e o 

vínculo entre o médico e a população. Além disso, favorecem o 

empoderamento da população; na concepção de Paulo Freire, 

o empoderamento é um “processo que emerge das interações 

sociais, nas quais os seres humanos problematizam a 

realidade, e a medida que vão desvelando a realidade se 

empoderam para transformar as relações sociais de 

dominação” (SOUZA et al, 2014). Assim, dar educação e 

conhecimento à população é empoderá-la. 

Nesse contexto, a extensão universitária pode exercer o 

mesmo papel. A extensão surge como subproduto da 

Revolução Industrial Inglesa, no século XIX, numa pedagogia 

para educação de adultos, no formato de cursos oferecidos fora 

do horário de trabalho (turno noturno), cujo tema estava 

estreitamente ligado à profissão. Na Inglaterra, a universidade 

cria um departamento com a denominação de extensão 

universitária para formação de adultos, que tratava a extensão 

como iniciativas culturais e educativas da universidade para 

atender adultos analfabeto. (ALMEIDA, 2015) 

O termo “extensão” passou por várias ressignificações 

ao longo dos anos e em diferentes países, reaparecendo na 

legislação educacional brasileira em 1931, através do Estatuto 

da Universidade Brasileira, referindo-se a cursos educacionais 

com caráter de organismo da vida social da universidade 

(PINHEIRO; CRUZ; CHESANI 2016). Em 2001, o Plano 

Nacional de Educação 2001-2010 (Lei Federal nº 10.172/2001) 

em sua Meta 23 para a educação superior, indicou a reserva 

mínima de dez por cento do total de créditos exigidos para a 

graduação no ensino superior no País, para a atuação dos 

estudantes em atividades de extensão, podendo assim ser 
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percebida a sua valorização. (BENETTI; SOUSA; SOUZA, 

2015) 

Esse pilar da educação superior tem como papel a busca 

por uma sociedade mais justa e igualitária, logo,  

obrigatoriamente, necessita ser uma função de comunicação 

entre a universidade e a comunidade, possibilitando, assim, a 

sua realimentação face à problemática da sociedade, 

propiciando uma reflexão crítica e revisão permanente de suas 

funções de ensino e pesquisa. Deve representar, igualmente, 

um serviço às populações, estabelecendo assim uma relação 

de troca ou confrontos de saberes. (ROCHA, 2018) 

 Assim, a extensão surge para efetivar o compromisso 

social da universidade, proporcionando benefícios para os 

alunos e para a comunidade em que estessão imersos. 

Possibilita a democratização do conhecimento e a participação 

da comunidade no ambiente científico, produzindo saber 

através do confronto da teoria coma realidade. (LINS et al., 

2014) 

Dentro do ambiente universitário, a educação popular em 

saúde mediante de atividades de extensão se apresenta por 

meio de diferentes possibilidades e caminhos, orientados para 

construir e fortalecer uma sociedade que seja protagonista, que 

participe e tenha visão crítica sobre sua saúde, especialmente 

quando se trata de setores menos favorecidos da sociedade. 

(ARAÚJO et al., 2015) 

Um dos temas propostos pelo Ministério da Educação 

para as extensões universitárias é a promoção e/ou prevenção 

à saúde (PINHEIRO; CRUZ; CHESANI, 2016). A promoção da 

saúde é uma estratégia que tem a capacidade de proporcionar 

visibilidade a fatores de risco e agravos à saúde da população 

em geral, focando no atendimento do indivíduo em sua 
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coletividade, levando em conta a comunidade como um todo e 

o ambiente em que vive, e elaborando mecanismos que podem 

reduzir as situações de vulnerabilidade. Para tanto, a educação 

tem importância inegável, sendo usada como suporte para a 

transformação de práticas e comportamentos dos indivíduos, 

além do desenvolvimento de autonomia e melhor qualidade de 

vida (JANINI; BESSLER; VARGAS, 2015). 

As ações de extensão constituem-se em uma das 

maneiras em que alunos e profissionais da área da saúde vão 

conhecer mais profundamente a realidade, os costumes, as 

crenças em que a comunidade está embasada (COSTA et al., 

2015). Sendo assim, a extensão se torna uma alternativa diante 

da rigidez do ensino universitário, criando um espaço 

privilegiado para a elaboração de propostas pedagógicas que 

sejam inovadoras (LEITE et al., 2014). Permite, também, que 

os alunos apliquem na prática conhecimentos obtidos em sala 

de aula, além de desconstruir paradigmas e criar novos 

conceitos através da interação com a população. 

Quanto à formação médica, agraduação tem que 

promover o desenvolvimento de competências específicas para 

a atuação profissional na área de saúde e, também, exaltar 

princípios técnicos, éticos e políticos, no sentido proposto pela 

Saúde Coletiva, mostrada como uma área no qual se inscrevem 

as múltiplas dimensões indissociáveis do ser humano, para 

além dos fenômenos bio-orgânicos, considerando sua inserção 

no contexto social e histórico. (ARAÚJO; GOMES DE 

MIRANDA, 2014) 

Nesse sentido, um projeto político-pedagógico de curso 

deve contemplar não só o conhecimento técnico-científico, mas, 

também, o compromisso ético-político com aspectos 

relacionados à cidadania e emancipação dos sujeitos e 
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coletividades. Assim, deve-se possibilitar ao futuro profissional, 

o quanto antes,avivência e a intervenção na realidade, 

contribuindo para o desenvolvimento do seu processo de 

trabalho de maneira crítico-reflexiva, valorizando a 

interdisciplinaridade e os aspectos humanísticos, além da 

efetivação de serviços de saúde resolutivos, voltados para as 

necessidades de saúde da população. (BISCARDE et al., 2014) 

Diante de todos esses fatos e conceitos, o presente 

trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma 

extensão universitária da Faculdade de Ciências Médicas da 

Paraíba, denominada “Extensão Descobrindo a Anatomia: Uma 

realidade de Educação Popular”, discutindo a importância da 

extensão na educação popular em saúde e na formação do 

profissional médico, além dos seus benefícios para a população 

alvo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório do tipo 

relato de experiência com abordagem qualitativa, acerca da 

vivência prática de um grupo de estudantes do curso de 

graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da 

Paraíba, participantes do Projeto de Extensão “Descobrindo a 

Anatomia: Uma realidade de Educação Popular”. 

O estudo foi realizado durante o período acadêmico 

2017.2 e 2018.1, no decorrer dos meses de agosto de 2017 a 

junho de 2018, quando foram realizadas 20 atividades 

educativas, previamente definidas pelos orientadores e alunos 

juntamente com a equipe pedagógica escolar, na Escola 

Municipal Rosa Figuereido de Lima, pertencente ao munícipio 

de Cabedelo-PB. Essas atividades foram realizadas durante a 
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noite, tendo como público-alvo os alunos da escola, englobando 

tanto crianças, quanto adolescentes, adultos e idosos. 

Cada atividade educativa realizada buscou abordar 

assuntos acerca das principais enfermidades que acometem a 

região e também abordar situações do dia-a-dia da 

comunidade. Esses momentos visaram o desenvolvimento do 

conhecimento dos alunos da escola sobre a aplicação da 

anatomia nas atividades diárias, tais como uma capacitação 

dos extensionistas nos quesitos de comunicação e ensino 

continuado. 

Nas atividades, houve uma divisão dos alunos em trios, 

onde cada grupo ficava responsável por realizar a atividade 

educacional em salas diferentes, definidas previamente pelo 

orientador juntamente com a equipe pedagógica da escola, 

sendo utilizados critérios de comportamento e perfil dos alunos 

de cada sala. 

Dessa forma, toda a experiência e informações que 

foram obtidas ao decorrer da vivência do projeto de extensão 

foram registradas em diários de campo, contando com um 

relato, aprofundamento teórico, reflexão e criticas. Através 

desses diários, as experiências foram confrontadas com a 

literatura e com o assunto discutido antes das atividades, como 

os princípios de Paulo Freire sobre educação, a comunicação 

em saúde e também revisõessobre a Anatomia Humana.  

Ao final das ações da extensão, foi elaborado um 

caderno de questões para que os alunos respondessem com 

base no conhecimento adquirido, e a compreensão sobre o 

conteúdo foi confirmada pelos resultados obtidos.O resultados, 

juntamente com os diários de campos construídos,foram 

apresentados e entregues para toda equipe pedagógica com o 

intuito de aprimorar o ensino da escola. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É desafiador articular o ensino, o serviço e a comunidade 

por meio de ações que respondam às necessidades e 

interesses dos  comunitários  e  que,  ainda,  possibilitem  uma  

interação  dos acadêmicos com a sociedade. Portanto, é este 

desafio que a extensão  universitária  tenta  vencer  ao  

desenvolver  atividades  com característica teórico-prática em 

uma relação dialógica da academia  com  a  comunidade,  

buscando  uma  troca  de saberes  entre graduandos e usuários. 

(MARTINS et al., 2016) 

Nesse sentido, a extensão universitária “Descobrindo a 

Anatomia: Uma realidade de Educação Popular”, se 

caracterizou por um grupo de ações articuladas no ensino, 

pesquisa e ação transformadora da universidade na sociedade, 

buscando praticar a educação popular em saúde. Essas ações 

promovem a produção de conhecimento, a participação da 

comunidade no meio universitário, a democratização dos 

saberes e o confronto com a realidade. (COSTA et al., 2015) 

A ideia de educação em saúde está junta aos conceitos 

de educação e de saúde. Normalmente é entendida como 

passagem de informações em saúde, com o uso de tecnologias 

mais avançadas ou não. (SALCI et al., 2013) 

Considerando que a maioria dos estudantes aprende por 

meio de modelos tradicionais, é pouco provável que a sua 

atuação como profissional seja diferenciada. Esse paradigma 

clássico dominou nossa cultura durante centenas de anos, ao 

longo dos quais modelou a sociedade ocidental e, na saúde em 

geral, predomina até os dias de hoje. A influência deste 

paradigma sobre as ciências da saúde resultou no chamado 
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modelo biomédico que constitui o alicerce conceitual da ciência 

moderna. (OLIVEIRA et al., 2015) 

Sobre essa perpetiva é vital refletir sobre a necessidade 

de uma abordagem diferenciada, assim para o desenvolvimento 

das atividades de extensão, foi proposto que um grupo de 

extensionistas fosse à escola realizar um momento prático para 

lecionar a anatomia clínica das patologias mais comuns da 

comunidade. A interação com a comunidade foi realizada em 

escola pública do município de Cabedelo, e além da exposição 

teórica foram realizadas tempestades de idéias, relatórios dos 

assuntos ministrados e peças de anatomia sintética. 

Ainda sobre a abordagem de ensino, esse projeto de 

extensão citado atuou como instrumento integrador de 

diferentes conhecimentos, através de discussões que 

estimulavam os alunos a expor o que sabiam sobre 

determinada patologia e sua anatomia, confrontando com a 

explanação dos extensionistas da anatomia clínica e formas de 

promoção de saúde e prevenção.  

Quando fala-se de integração do ensino temos como 

vantagens uma melhor assimilação do exposto, uma real 

praticidade para a vida do aluno, porém ocorre um desafio de 

achar “este” elemento integrador dos processos formativos e 

essa busca deve ser permanente, o que torna necessário a 

continuidade dos esforços de identificação e de sistematização 

destas possibilidades, propostas e experimentadas, de ensino 

integrado.  (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2018) 

Diante de todas essas aplicações e benefícios para ampos 

os participantes, universidade e comunidade, a extensão 

universitária deve ser apoiada como componente vital no 

currículo do aluno, pois fomenta um projeto pedagógico ideal, 

onde sua educação deixa de ser fragmentada e passa a ser 
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integral – princípio da Integralidade – no âmbito do ensino 

teórico, prático e pesquisa. O efeito de fragmentação das 

disciplinas acaba se transformando em um conhecimento 

multidisciplinar mediante os desafios propostos e do interesse 

do próprio aluno em pesquisar e utilizar seus saberes em prática 

da melhor maneira possível (GADOTTI, 2017). 

Esse processo de ensino ativo, bem como integrador, 

culminou em novos saberes para ambos, devido ao grande 

número de perguntas e situações clínicas colocadas em 

questão pelos alunos. Para responder, os extensionistas 

recorriam muitas vezes a conhecimentos fora do campo da 

anatomia como a fisiologia, patologia e histologia, sempre de 

forma a montar o melhor raciocínio a ser passado para os 

alunos, de acordo com sua faixa etária e nível de compreensão. 

Os alunos muitas vezes viam os extensionistas como 

profissionais de saúde, sendo evidente o peso de suas 

opiniões. Para o praticante da extensão, isso se constitui em um 

momento ímpar de sua formação, uma oportunidade de treinar 

a defesa de seus conhecimentos quando indagado. Algo 

semelhante é feito na graduação apenas em simulações de 

ambulatórios clínicos, que nem sempre dão a oportunidade do 

aluno saber posicionar-se como profissional em ambiente de 

prática sobre as variáveis de situações reais que não podem ser 

simuladas. 

A extensão é capaz de inserir os alunos em espaços de 

protagonismo, com repercussões de grande amplitude (CRUZ, 

2014). Serve, então, como ambiente para o aluno praticar 

situações do ambiente real de trabalho, tendo o privilégio de 

poder discuti-las com professores e colegas. A importância 

disso está em viver precocemente situações para que o 
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estudante recém formado não está preparado, pelo seu pobre 

contato com a prática (COELHO, 2017). 

 O contato com os alunos foi feito respeitando o grau de 

escolaridade de cada um, assim os extensionistas tiveram que 

desenvolver ao longo das práticas habilidades de comunicação. 

O estudante tem que aprender a discursar sobre o tema usando 

termos que não subestime a inteligência da comunidade e nem 

sejam complexos demais, pois ambas as situações 

podemdesencadear uma reação de negativa naquele que 

recebe a mensagem. (OLIVEIRA; BRETAS; ROSA, 2017) 

Para efetividade do projeto de promoção a saúde, além 

da compreensão da temática, dos conceitos e dos aspectos que 

ela abrange, é imprescindível a associação dessa prática à 

comunicação, informação, educação e escuta qualificada 

características diretamente presentes nos estudos de campo e 

pesquisa dos projetos de extensão universitária. A 

comunicação percorre muitas ações, a qual engloba 

principalmente elementos de educação, persuasão, 

mobilização da opinião pública e participação social. (SALCI et 

al, 2013)  

Esse compartilhamento de informações tem como 

objetivo colaborar na decisão por certos tipos de 

comportamentos, na prevenção de doenças, no progresso de 

uma cultura de saúde e na popularização das informações. O 

projeto de extensão em questão buscou fazer justamente isso, 

associando a divulgação de informações importantes 

àhabilidades de comunicação que permitam ser efetiva essa 

troca de conhecimentos. 

Sabendo que parte do público-alvo foi composto por 

crianças, é importante discutir as diferentes metodologias que 

podem ser utilizadas para essa faixa etária. A abordagem da 
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educação infantil se torna mais fácil na perspectiva da extensão 

com auxílios para facilitação do conhecimento. No meio infantil, 

a forma lúdica constitui-se em uma opção comumente utilizada, 

tendo em vista que essa é a fase de descobertas, imaginação 

e curiosidades das crianças, sendo a forma de abordagem do 

tema um fator essencial para segurar a atenção dos infantes. 

Alguns dos meios que podem ser utilizados são pinturas, 

desenhos, brinquedos ou peças ilustrativas, imagens, músicas, 

rodas de conversa e encenações (COSTA et al., 2015). Para 

trabalhar a anatomia e as doenças, o projeto de extensão em 

questão utilizou também de formas lúdicas de ensino, levando 

aos alunos peças artificiais de órgãos do corpo humano, 

auxiliando no entendimento e na fixação do conhecimento.  

É muito importante atingir também as crianças e 

adolescentes em projetos como este, e um dos principais locais 

para abordá-las é na escola, como foi feito, pois o espaço 

escolar é onde estes grupos passam grande parte do seu dia, 

adquirindo e trocando conhecimentos para entender o mundo 

em que vivem (GOMES et al, 2015). Assim, as intervenções 

promovidas pela extensão vieram apenas a somar com esses 

conhecimentos. 

O projeto de Anatomia teve também um impacto positivo 

sobre a comunidade escolar do município de Cabedelo-PB, 

contribuindo para a educação em saúde. Consequentemente, a 

longo prazo, essa ação poderá atuar como medida auxiliar dos 

indicadores de saúde, sendo um dos pilares para a melhora na 

qualidade de vida daquela comunidade.  

Essa atitude retoma a responsabilidade social da 

instituição de ensino superior. Há muitos anos o universitário 

entende-se como participante do meio social, compartilhando 

suas perspectivas, valores e comportamentos. Assim, seu 
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conhecimento específico deve ser usado como agente 

transformador do próprio meio e promover melhoria da 

qualidade de vida. (VICENTE; SOUZA, 2016) 

Nesse sentido, a extensão em questão buscou praticar a 

educação popular em saúde, atuando na comunidade para 

compartilhar conhecimentos e fazer os sujeitos, no caso, os 

estudantes da escola alvo das ações, conscientes da sua 

própria saúde.  

A educação em saúde, nesse contexto, é algo complexo 

em sua praticabilidade, pelas diversas dimensões que a 

contêm: social, filosófica, cultural, religiosa, além de envolver 

aspectos práticos e teóricos do indivíduo, grupo, comunidade e 

sociedade. Ainda, abrange o processo saúde-doença em suas 

duas faces: na saúde, torna-se necessária para sua 

manutenção ou para evitar e/ou retardar a presença de doença; 

na doença, torna-se essencial para trazer qualidade de vida à 

pessoa e/ou retardar as complicações do processo de 

adoecimento. (SALCI et al., 2013) 

 Assim, pelas ações da extensão, através da explanação 

da anatomia e outros conhecimentos por trás das patologias 

mais frequentes na comunidade, a população pôde entender 

melhor seu processo de saúde e adoecimento, tendo a 

possibilidade de passar de agente passivo a agente ativo 

quanto a ele. 

A importância não está apenas nos benefícios obtidos 

para a comunidade, mas também na atuação das 

universidades. O projeto de extensão serve como uma porta 

para que a Instituição de Ensino Superior não fique isolada, 

externa aos problemas sociais e incapaz de oferecer seus 

instrumentos, necessários para o desenvolvimento 

(FORPROEX, 2012). 
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Os extensionistas sempre ao fim das práticas realizavam 

um momento de avaliação de seu desempenho e da maneiras 

ou dispositivos que pudessem aprimorar a próxima 

apresentação. Essa habilidade é chamada de reflexividade, e 

faz de sua realidade o objeto de estudo e aprimoramento. Logo 

não basta apenas o conjunto de práticas e seu certificado, é 

desenvolvida uma habilidade de auto aprimoramento, que leva 

o estudante a buscar capacitação não apenas em sua área 

intelectual, mas também na busca de novas habilidades para 

operar novas tecnologias e atingir seu objetivo com melhor 

eficácia. (SILVA; GONÇALVES, 2017) 

O aprofundamento provido resultou também em um maior 

interesse em pesquisas destinadas a publicações e 

participações em eventos acadêmicos. O fator que contribuiu 

para isso foi o ganho de confiança por parte dos extensionistas 

devido a uma maior interação entre eles mesmos e com os 

professores.Discutir as ideias em meio acadêmico serviu como 

um estimulador a discutí-las no meio científico. 

Esse é um ponto positivo a ser abordado, pois a pesquisa 

é objeto de repúdio por grande parte dos estudantes, o que 

contribui para o enfraquecimento do nível superior de ensino. 

Criar o hábito de realizar pesquisa acadêmica pode promover o 

crescimento intelectual individual, além de ser um componente 

curricular de alta consideração. (LIMA et al, 2017) 

A prática e pesquisa em projetos de extensão são 

atividades que precisam ser exercidas por todo o grupo, por 

serem parte integrante do tripé universitário. No contexto 

acadêmico, isso pode tornar o volume de tarefas maior do que 

uma pessoa pode realizar sozinha. Nessa situação, a 

metodologia de trabalhar em grupos, adotada pelo orientador 

do projeto em questão, promove a habilidade de trabalho em 
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equipe. Os estudantes passam a entender o trabalho do outro, 

saber se expressar e ouvir uma opinião discordante, discutir 

com outros profissionais de diversas disciplinas e trabalhar em 

pares.  

 

CONCLUSÕES  

 

A extensão universitária “Descobrindo a Anatomia: Uma 

realidade de Educação Popular” teve bastante sucesso no que 

se propôs, contribuindo com a educação em saúde da 

comunidade em que foi inserida, desde crianças a idosos que 

tinham aula na escola alvo das ações da extensão. 

A realização dessas atividades mostrou-se de grande 

importância no empoderamento dessa comunidade, onde 

muitas das pessoas vivem em situação de risco para patologias 

mais frequentes, e acabam muitas vezes não entendendo seu 

processo de adoecimento, sem conseguir opinar sobre seu 

tratamento e, ainda mais grave, sem saber como prevenir esses 

agravos. 

Sabendo que a educação popular em saúde é um dos 

principais dispositivos para a viabilização da promoção da 

saúde, sendo capaz de gerar responsabilidade individual na 

população, o ensino da anatomia aplicada às doenças mais 

frequentes nessa comunidade e o maior conhecimento do corpo 

humano foi importante para contribuir nesse processo 

emancipatório de reflexão e transformação social, além do 

auxílio no entendimento e na prevenção de doenças. Além 

disso, proporcionou aos estudantes a inserção na comunidade 

e o melhor entendimento da realidade da mesma. 

Portanto,  integrar  acadêmicos  de  medicina  com  a 

comunidade  estabelece,  não  só,  a  corresponsabilidade  entre  
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o  futuro profissional e o usuário sobre o processo de adoecer, 

mas também, mostra a influência do contexto, das 

peculiaridades regionais e dos Determinantes Sociais em 

Saúde neste processo. 

Os graduandos são empoderados do funcionamento das 

Redes de Atenção à Saúde, bem como, desenvolvem 

habilidades de planejamento e adaptação para a transposição 

didática. Além disso, em contato com os multiprofissionais da 

saúde, eles tornam-se sensíveis à atuação da equipe 

multidisciplinar e a sua função complementar no cuidado.  

Ademais os acadêmicos herdam um momento para 

exercer a habilidade na doscência. O corolário é a renovação 

da massa educativa nacional debaixo do controle das própias 

universidades, que a produz conforme suas regras e em 

conformação com a diretrizes ditadas pela União. Como 

consequência existe o controle da qualidade dos futuros 

profissionais em educação e indiretamente de seu efeito sobre 

o status da saúde em um futuro próximo. 

Para completar o triângulo social-pesquisa-teórico os 

projetos de extensão, a necessidade de aprofundamento 

teórico dos alunos para poder passar o conteúdo de melhor 

forma e mais clara possível aos alunos incita a produção de 

novos conhecimentos e aderência dos velhos. A extensão se 

transforma como um elemento de alavancamento exponencial 

do assunto exposto em sala de aula, ao determinar que o aluno 

busque a informação, organize-a de forma lógica e seja capaz 

de sua plena transposição para qualquer público, sem 

subestima-lo. 

Portanto, conclui-se que projetos de extensão são – e 

devem ser – parte fundamental do currículo na academia, 

verificado seu potencial construtivo. E estratégias para que os 
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alunos se interessem pelos seus processos seletivos devem ser 

buscadas, ressaltando sempre para a necessidade destas em 

meio curricular, em meio social e como objeto de valia para as 

provas de residência em saúde, qualquer que seja a área de 

saúde cursada. E que este trabalho sirva de fomento científico 

para outros pesquisadores a cerca do tema. 
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RESUMO: a formação por competências é apontada como eixo 

norteador para gênese de um perfil profissional capaz de atuar 

frente as demandas do Sistema Único de Saúde. Objetivou-se 

contextualizar, conforme a literatura, a formação do 

enfermeiro/a baseada no perfil de competências.Trata-se de 

uma revisão narrativa da literatura, desenvolvida de fevereiro a 

outubro de 2018. A busca de dados ocorreu com o cruzamento 

enfermeiro AND competência clínica nas bibliotecas virtuais 

Scientific Eletronic Library Online; Biblioteca Virtual de Saúde, 

na base Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde e Google Acadêmico. Foram selecionados para 

análise 13 estudos. Os dados obtidos foram analisados na 

íntegra, sendo extraídos os conteúdos que versassem sobre o 

objetivo de estudo e foram discutidos conforme a literatura 

pertinente. Os resultados apontaram que para efetivação do 
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cuidado autêntico do enfermeiro/a é necessário investir na 

formação por competências, priorizando o cuidado integral 

humanizado, evitando a lógica curativista dos modelos 

tradicionais de ensino, trazendo como perfil profissional, um/a 

enfermeiro/a com formação generalista, humanista, critica e 

reflexiva, pautado em princípios éticos, apto a conhecer e 

intervir sobre os principais problemas/situações de saúde-

doença no perfil epidemiológico nacional, com destaque na sua 

região de atuação. Conclui-se que é necessário investir na 

formação do/a enfermeiro/a para para superar as 

transformações demográficas e epidemiológicas enfrentadas 

no Brasil.  

Palavras-chave: Enfermeiro. Competência clínica. Educação 

baseada em competências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O/a enfermeiro/a apresenta um campo de atuação amplo 

com significativa representação no Sistema Único de Saúde 

(SUS), concebe um número expressivo de profissionais a nível 

brasileiro, está envolvido extensamente na implementação de 

politicas e programas de saúde. Desse modo, é possível afirmar 

que sua atuação tem impacto direto nos indicadores de saúde 

da sociedade plural (COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016; 

SEABRA; PAIVA; LUZ, 2015).  

Como membro da equipe multiprofissional nos diferentes 

cenários da rede de atenção à saúde o/a enfermeiro/a 

apresenta responsabilidades singulares à implementação da 

assistência qualificada e coerente com as necessidades de 

saúde da população (NEVES, 2012). 
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A base da construção profissional da enfermagem é a 

saúde pública. O enfermeiro é, muitas vezes, responsável pelo 

primeiro contato com o usuário; coordena as ações de outros 

profissionais, como a equipe de enfermagem, acompanha e 

supervisiona as atividades do setor; desenvolve assistência 

direta, promove capacitações, atua na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além de ser o elo entre a equipe 

multidisciplinar e os usuários (SOUZA; LOPES; BORGES, 

2014; GONÇALVES et al., 2015). 

As intervenções terapêuticas dos/as profissionais de 

enfermagem são de extrema importância e devem oportunizar 

o cuidado integral ao ser humano, atender suas necessidades 

biopsicossociais, disseminar conhecimentos aos usuários e 

também aos familiares (BACKES; ERDMANN; BUSCHER, 

2010). 

No processo de cuidado do/a enfermeiro/a a atenção 

qualificada constitui ferramenta assistencial que proporciona 

humanização do cuidado na medida em que permite receber o 

usuário com atenção; reconhecê-lo como sujeito e ator social 

do cuidado; realizar escuta qualificada e identificar 

necessidades assistenciais; proporcionar segurança e conforto, 

tranquilidade e familiaridade aos usuários (COSTA; GARCIA; 

TOLEDO, 2016).  

Desenvolver o cuidado de enfermagem demonstrando 

competências assitenciais é determinante para estabelecer 

processos comunicativos e auxilia o profissional a conquistar o 

respeito e a admiração do usuário, que se mostrará mais 

disposto a ofertar informações necessárias à elaboração do 

plano de cuidados (COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016). 

A complexidade destas dimensões do cuidado de 

enfermagem, apontam para uma compreensão ampliada das 
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necessidades do ser humano em sua integralidade, superar 

lógicas inerentes ao paradigma biomédico e práticas 

curativistas, para assim, desenvolver estratégias capazes de 

recuperar a vida e garantir a dignidade humana (BACKES; 

ERDMANN; BUSCHER, 2010).  

Para responder a complexidade destas e outras 

exigências do mundo globalizado, as instituições/serviços de 

saúde, passam a exigir um perfil profissional crítico, reflexivo, 

resolutivo, comunicativo e proativo. Esse processo apresentou 

reflexos diretos nos modelos de ensino para a formação 

profissional, nos quais se defende a formação baseada na 

pedagogia das competências (MORAES; COSTA, 2016; 

SEABRA; PAIVA; LUZ, 2015). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de 

graduação em enfermagem caracterizam as competências 

como habilidades próprias do/a enfermeiro/a para o 

desenvolvimento de atividades de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, para isso os/as profissionais 

devem estar providos das seguintes competências gerais: 

atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança 

e educação permanente (VIEIRA et al., 2016).  

No Brasil, ao longo do tempo, a formação dos 

profissionais de saúde tem sido caracterizada pelo 

fracionamento do conhecimento, o olhar biologicista, por meio 

de modelos tradicionais de ensino que privilegiam a sofisticação 

de procedimentos e ignoram métodos pedagógicos alicerçados 

no ensino problematizado e/ou na construção do coletivo 

(FÔNSECA, 2014).  

Com a homologação das DCN, surgiram os esforços 

para mudar esse perfil profissional, trazendo um currículo com 

abordagens contemporâneas e compatíveis com referências 
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nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, 

eficiência e resolutividade no Sistem Único de Saúde 

(MORAES; COSTA, 2016).  

O aprimoramento das competências pode ocorrer de 

duas formas: pela aprendizagem formal, geralmente associada 

a ações de treinamento, desenvolvimento e educação; ou 

informal, que abrange métodos de aprendizagem variados, por 

iniciativa dos trabalhadores (LINS; ANDRADE, 2014). 

Considerando o contexto apresentado, no qual se 

considera a importânica da formação do/a enfermeiro/a 

direcionada a um cuidado ampliado, critico e reflexivo, 

fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de  

Enfermagem (DCN/ENF) que apontam a formação por 

competências como eixo norteador para gênese de um perfil 

profissional capaz de atuar frente as diversas demandas do 

SUS, objetivou-se contextualizar com apoio da literatura  

atualizada a formação do enfermeiro/a baseada no perfil de 

competências. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão narrativa da literatura, desenvolvida 

no período de fevereiro a outubro de 2018. Este método de 

pesquisa consiste na busca e análise de documentos (artigos, 

manuais, trabalhos de conclusão de curso, portarias, dentre 

outros) de uma determinada área do conhecimento, direcionada 

a responder a questões que norteiam o desenvolvimento do 

estudo (ROTHER, 2007). 

Na revisão narrativa da literatura busca-se nos estudos 

evidências sobre determinada questão, que possibilitem 

compilar informações e apresentar aspectos conclusivos sobre 
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temáticas de interesse cientifico. Esse tipo de trabalho tem 

potencial importância na determinação, orientação das práticas 

profissionais,  logo que possibilitam clareza sobre a produção 

cientifica do conhecimento, sua veracidade, confiabilidade e 

aplicabilidade cientifica em diferentes contextos e realidades 

(ROTHER, 2007).    

A busca de dados ocorreu com os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC) utilizando o operador booleano AND 

com o seguinte cruzamento: enfermeiro AND competência 

clínica. O levantamento bibliográfico foi realizado de modo 

uniforme nas bibliotecas virtuais Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO); Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), na base de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e no buscador Google Acadêmico. 

Foram estabelecidos como filtros para a busca; texto 

completo disponível para leitura na íntegra; idiomas em 

português, inglês e espanhol; artigos, dissertações e teses 

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

de sete anos (2011 a 2018). 

Após a realização da busca procedeu-se a leitura dos 

títulos e resumos dos trabalhos identificados (total: 208), onde 

foram considerados como critério de inclusão manuscritos que 

versassem sobre a temática em estudo. Os demais estudos 

foram excluídos por inadequação temática (total: 195).  

Assim, foram selecionados para análise em meio 

eletrônico 13 estudos publicados. Para sistematizar o processo 

de coleta de informações, utilizou-se um formulário próprio 

construído para a pesquisa que abordava os dados de 

identificação do documento analisado (título, autores, base de 

indexação, ano publicação, desenho metodológico) e os 

resultados referente ao objeto de estudo . 
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Os dados obtidos foram analisados na íntegra, sendo 

extraídos os conteúdos que versassem sobre o objetivo de 

estudo e posteriormente foram discutidos conforme a literatura 

pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A enfermagem constitui-se uma profissão histórica, 

ideologicamente alicerçada em princípios que objetivam o 

cuidado humano. Deve ser facilitadora das ações de promoção 

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

social, cultural, espiritual e emocional do usuário e, 

possibilitando melhores formas de enfrentamento do processo 

saúde-doença (CARBOGIM, 2012).  

Estes profissionais possuem competências múltiplas e 

campo de atuação amplo, socialmente reconhecido. Atrelado a 

isso, o acelerado desenvolvimento nacional, exige destes, 

valores como compromisso e autodisciplina na execução da 

sua prática assistencial, capacidade para extrapolar as 

oportunidades, concretizar/protagonizar sistemas de relações e 

interações para modificação do atual contexto de saúde 

populacional (BACKES; ERDMANN; BUSCHER, 2010). 

Porém, a rotina nos serviços de saúde revela a 

priorização do biológico, procedimentos técnicos e ações 

curativas, dando pouca notoriedade ao processo de cuidar que 

aborda o indivíduo atrelado aos seus condicionantes e 

determinantes de saúde. Dessa forma, entende-se que a 

essência de competência e responsabilidade do/a enfermeiro/a, 

que é o cuidado, não é usualmente abordado (ACIOLI et al., 

2014).   
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O cuidado autêntico vai além da assistência à doença, 

assiste ao indivíduo, ajuda-o a estabelecer responsabilidades 

sobre seu próprio ser, possibilitando sua autonomia e 

empoderamento sobre sua situação de saúde, o reconhecendo 

como coparticipante do processo de cura e reabilitação. A 

finalidade é promover assistência holística, diferenciada, 

fundamentada na relação interpessoal entre 

profissionais/clientes e profissionais/profissionais (SOUSA; 

BARROSO, 2009).  

Na atualidade é notório a representatividade do 

desenvolvimento científico e tecnológico nas práticas de saúde, 

tanto quanto as suas deficiências para responder 

adequadamente as necessidades da população. É considerável 

relembrar os conceitos que norteiam o cuidado em saúde, 

refletindo o encontro terapêutico, fortalecendo a qualidade e 

efetividade da assistência (MELLO; LIMA, 2010). 

O conceito de cuidado, inerente do ser humano, engloba 

todas as relações determinadas por ele com o mundo. Deste 

modo, as ações de enfermagem não se limitam exclusivamente 

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

diagnóstico e da análise terapêutica. Há de se observar também 

que os profissionais sejam capazes de ir além dessa conjuntura 

e se permitam ver as relações inter e intrapessoais como 

determinantes do cuidado (SILVEIRA et al.,2013a; SILVEIRA et 

al., 2013b). 

Neste sentido, o cuidado humano é concebido como o 

centro da práxis de enfermagem, compreendido como 

competência profissional por meio do compromisso com o outro 

em sua integralidade. Instigando uma postura profissional para 

atender as multidimensões da pessoa humana, 

correlacionando o saber cientifico e o ser humanístico. Assim, 
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deve transcender a ação técnica (NUNES; SILVA; PIRES, 

2011). 

O cuidado em saúde deve pautar-se no contato e escut 

qualificada, superando a dimensão prática. Portanto, o 

profissional deve favorecer o diálogo, considerando o histórico 

de vida, fatores sociodemográficos, crenças e a cultura dos 

usuários. Envolve considerar a complexidade dos indivíduos ou 

coletividade se traçar planos de cuidado concretos e 

individualizados em direção a qualidade de vida (ACIOLI et al., 

2014).   

Torna-se indispensável que a formação de profissionais 

de saúde esteja centrada na consolidação do modelo de 

atenção à saúde centrado no usuário com vistas ao 

robustecimento do SUS, já que os profissionais de saúde são 

agentes vitais para estruturação de um sistema humanizado, 

qualificado e comprometido com a democracia e a qualidade de 

vida. Nesta conjuntura os currículos por competências são 

apontados como alternativa para implantação das mudanças 

necessárias na formação e atuação do profissional de saúde 

(BATISTA et al., 2013). 

Um dos principais formuladores do ensino baseado na 

competência é Perrenoud (BATISTA et al., 2013), que define 

competência "como sendo a capacidade de agir eficazmente 

em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem se limitar a eles" (PERRENOUD, 

1999, p.4). 

É possível ainda destacar três correntes principais. A 

primeira compreende competência como a união de 

qualificações e características contidas na pessoa, e 

necessárias para atingir o desempenho favorável em um 

determinado trabalho. Na segunda o foco está voltado para o 
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momento da ação, ou seja, ao que a pessoa executa ou produz. 

A terceira inclui as duas anteriores, relacionando competência 

ao conjunto de atributos pessoais, ou seja, conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHA), bem como aos comportamentos 

adotados no trabalho (LINS; ANDRADE, 2014). Destas, a 

terceira apresenta maior alinhamento com a abordagem de 

competências das DCN. 

O ensino baseado em competências é uma das 

estratégias para as transformações no mundo do trabalho, 

especialmente nos serviços de saúde que devido às mudanças, 

exigem frequente atualização de práticas, requerendo 

trabalhadores com um perfil diferenciado, com competências 

específicas para determinada função ou tarefa, que se moldem 

às novas exigências do trabalho. Na enfermagem, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) mostram as competências como 

aspectos fundamentais na conformação dos projetos 

pedagógicos e dos currículos dos cursos de enfermagem, 

norteando a formação dos profissionais (CAMELO; 

ANGERAMI, 2013). 

A introdução das DCN foi um marco estruturante na 

elaboração de um novo modelo para educação de enfermagem: 

o direcionamento da formação para fomentar a execução dos 

princípios do SUS e das demandas e necessidades de saúde 

da população (TEIXEIRA et al., 2013). Priorizando o cuidado 

integral, multiprofissional e humanizado, evitando a lógica 

curativista dos modelos tradicionais de ensino (MORAES; 

COSTA, 2016). Trazendo como perfil profissional, um/a 

enfermeiro/a com formação generalista, humanista, critica e 

reflexiva, pautado em princípios éticos, apto a conhecer e 

intervir sobre os principais problemas/situações de saúde-

doença no perfil epidemiológico nacional, com destaque na sua 
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região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais 

dos seus determinantes (BRASIL, 2001). 

As DCN, estabelecem como competências gerais do 

profissional de enfermagem: atenção a saúde, através de ações 

de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde; 

capacidade de tomar decisões baseada em evidências 

cientificas;comunicação;liderança;administração,gerenciament

oe educação permanente (MORAES; COSTA, 2016). 

O/a enfermeiro/a deve ser capacitado, por meio de bases 

firmes de conhecimentos agregados à aquisição de habilidades, 

para a atenção à saúde de toda a população de forma holística, 

integrada, considerando as necessidades do paciente em 

detrimento de ações tecnicistas. Para isso é preciso analisar as 

situações e procurar as soluções visando a integração e 

continuidade da assistência em todas as esferas do sistema de 

saúde (BENITO et al., 2012).  

A comunicação é considerada uma necessidade humana 

básica que transforma o indivíduo em um ser social, por isso é 

um método vital para as relações de trabalho do/a enfermeiro/a, 

já que para um cuidado efetivo é necessário que haja troca de 

informações. Para tanto, o/a enfermeiro/a deve se apropriar das 

formas de concretização da comunicação, que pode ser de 

diversas maneiras, incluindo a forma verbal, não verbal e 

paraverbal. A efetividade na comunicação é uma habilidade 

indispensável ao enfermeiro/a que lhe permitirá um cuidado 

consciente, verdadeiro e transformador (FASSARELLA et al., 

2013). 

Conceitualmente, a comunicação é entendida como um 

processo continuo de compreender e compartilhar mensagens 

enviadas e recebidas; meio pelo qual as pessoas interagem, 

sendo efetivada pela compreensão da mensagem entre o 
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emissor e o receptor (intercâmbio compreensivo) a partir do 

qual as pessoas se percebem, partilham significados, 

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

É nesse contexto que a comunicação é apresentada 

como instrumento básico para a operacionalização/efetivação 

do cuidado de enfermagem. Apesar dos avanços tecnológicos 

desenvolvidos largamente em todo o mundo a comunicação 

ainda se apresenta como principal ferramenta diagnóstica e 

terapêutica. Ela está presente em todas as ações realizadas 

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

ou atender as necessidades básicas.  Devendo, portanto, ser 

utilizada como estratégia para desenvolver e aperfeiçoar o 

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

A liderança é uma competência inerente ao enfermeiro/a 

e está associada a aspectos de desenvolvimento pessoais 

como responsabilidade, comprometimento, motivação, bom 

humor e autonomia. Para uma atenção a saúde eficaz, é 

necessário que haja uma liderança que se traduz no saber 

conduzir e organizar o trabalho da equipe. O líder deve ser 

percebido como ponto de apoio, aquele que estimula a equipe 

a desenvolver seu potencial máximo, auxiliando na estruturação 

de um ambiente satisfatório, na formação de vínculos entre o/a 

enfermeiro/a e a equipe de enfermagem, proporcionando uma 

assistência de qualidade. Logo, faz-se, necessário o incremento 

do ensino transversal da liderança (ÁVILA et al., 2012).  

A contemplação das competências e habilidades 

profissionais para a saúde está em harmonia com a 

necessidade de se desenhar estratégias para superar as 

transformações demográficas e epidemiológicas que vem 

ocorrendo, entre as quais destaca-se o gerenciamento do setor 

saúde. Muitos enfermeiros/as ocupam cargos de gerência nos 
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serviços sendo responsáveis então, pela implementação de 

ações intersetoriais e integrais, incentivando a participação da 

comunidade nas decisões. Por isso, esse é um profissional que 

deve procurar adquirir competências dos campos da saúde e 

da administração, já que, gerenciar representa um ato de tomar 

decisões que afetam a estrutura, os processos de produção e o 

produto de um sistema. Implica coordenar esforços das várias 

partes desse sistema, controlar processos, o rendimento das 

partes e avaliar produtos finais e resultados (JORGE, 2012). 

O gerenciamento em enfermagem implica na tomada de 

decisões, que depende da autonomia do profissional e 

ultrapassa o momento da decisão em si, pois envolve diversos 

processos desde os pensamentos até a ação. Os profissionais 

de saúde devem se responsabilizar diante das situações que 

ocorrem no processo de trabalho, tomando a iniciativa de 

aplicar suas convicções e técnicas, para a melhoria da atenção 

à saúde (BENITO et al., 2012). 

A educação no trabalho é um importante instrumento 

para produzir saúde de qualidade e satisfação de usuários e 

profissionais. Nesse sentido, a educação permanente deve se 

constituir como parte do fazer e do pensar dos profissionais, 

colaborando com o crescimento destes, bem como com a 

organização do trabalho, já que é desenvolvida a partir de 

questões do cotidiano permitindo a abordagem dos 

fundamentos da atenção integral a saúde (SALUM; PRADO, 

2014). 

As DCN conduzem a formação do/a enfermeiro/a para 

atender as necessidades do SUS, além de garantir a 

integralidade da atenção e a humanização do atendimento. 

Com o objetivo de desenvolver no profissional de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para: propiciar hábitos 
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de vida saudáveis; utilização das tecnologias; exercício da 

prática profissional em diferentes cenários; diagnosticar as 

necessidades de saúde; atuar no processo saúde-doença 

comprometendo-se com a qualidade da assistência; atuar com 

ações multiprofissionais; planejar e implementar programas de 

promoção da saúde; desenvolver pesquisas e respeitar o 

código ético da profissão (BRASIL, 2001). 

Dessa forma, é preciso pensar o ensino de enfermagem 

no sentido do desenvolvimento de competências para firmar um 

exercício profissional qualificado. Ampliando o olhar de vários 

profissionais, que praticam uma ação puramente técnica 

assistencialista, para o verdadeiro significado do cuidar em 

saúde (ARAÚJO; MIRANDA; GARCIA, 2014). 

As DCN/ENF viabilizam então a construção de um perfil 

acadêmico e profissional critico-reflexivo transformador da 

realidade social, introduzidos no exercício do SUS, 

contextualizados com a realidade da sociedade em que está 

inserido e apto para o trabalho multidisciplinar, proporcionando 

assim a integralidade de ações qualificadas e humanizadas de 

enfermagem (FERNANDES et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES  

  

Os enfermeiros/as possuem competências múltiplas e 

um campo de atuação amplo. A formação por competências é 

indispensável ao desenvolvimento de enfermeiros/as que 

assumam o perfil exigido para consolidação do Sistem Único de 

Saúde, com atenção as demandas atuais em que se expressão 

complexos indicadores de morbidade e mortalidade.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais conduzem a 

desenvolvimento de enfermeiros/as para atender as 
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necessidades do SUS. Revelam as três dimensões da 

competência profissional: conhecimentos, habilidades e 

atitudes; apontam como competências gerais do profissional de 

enfermagem: atenção a saúde, através das ações de 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação da 

saúde;capacidade de tomar decisões baseada em evidências 

cientificas; comunicação; liderança; administração, 

gerenciamento e educação permanente.  

O atual cenário do SUS aponta para a singularidade na 

produção do cuidado, criticidade das práticas assistivas, 

longitudinalidade da assistência, integralidade, formação de 

vínculo, promoção da saúde, investimento na qualidade de vida 

da sociedade, clinica ampliada, atenção aos determinantes e 

condicionantes de saúde. 

Nesse contexto, cabe investir na qualicação da formação 

do enfermeiro/a para melhores resultados em sua atuação, 

muitas vezes caracterizada pelo cuidado fragmentado, pautado 

em ações pontuais, direcionadas a produtividade que difilcultam 

as atividades promotoras de saúde e preventivas da doença. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ACIOLI, S. et al. Práticas de cuidado: o papel do enfermeiro na atenção 

básica. Revista enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 637-

642, set./out. 2014. 

ARAÚJO, N. P.; MIRANDA, T. O. S.; GARCIA, C. P. V.. O estado da arte 

sobre a formação do enfermeiro para a gestão em saúde. Revista 

enfermagem contemporânea, Bahia, v. 3, n. 2, p. 165-180, dez. 2014. 

ÁVILA, V.C. et al. Visão do docentes de enfermagem sobre a formação de 

enfermeiros líderes. Cogitare Enfermagem, Paraná, v.17, n. 4, p. 621-

627, out./dez. 2012. 

BACKES, D. S.; ERDMANN, A. L.; BUSCHER, A. O cuidado de 

enfermagem como prática empreendedora: oportunidades e possibilidades. 



FORMAÇÃO DO/A ENFERMEIRO/A BASEADA NO PERFIL DE COMPETÊNCIAS: 
REVISÃO NARRATIVA 

260 
 

Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo v. 23, n. 3, p. 341-347, mai./jun. 

2010. 

BATISTA, R. S. et al. Educação e competências para o SUS: é possível 

pensar alternativas às lógicas do capitalismo tardio. Revista Ciências e 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 159-170, jan. 2013. 

BENITO, G. A. V. et al. Desenvolvimento de competências gerais durante o 

estágio supervisionado. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 

65, n. 1, p. 172-178, jan./fev. 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CES no.1133, de 07 agosto 

de 2001. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação 

em enfermagem, medicina e nutrição. Diário Oficial da União, out. 2001. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf 

CAMELO, S. H. H.; ANGERAMI, E. L. S. Competência profissional: a 

construção de conceitos, estratégias desenvolvidas pelos serviços de 

saúde e implicações para a enfermagem.  Revista Texto Contexto de 

Enfermagem, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 552-560, abr./jun. 2013. 

CARBONGIM, F. C. Integralidade do cuidado na formação do 

enfermeiro: um enfoque histórico-cultural. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 2012. 

COSTA, P.C.P.; GARCIA, A.P.R.F.; TOLEDO, V.P. Acolhimento e cuidado 
de enfermagem: um estudo fenomenológico. Texto & contexto enferm,  
v.25, n.1, e4550015, 2016. 
DE SOUZA, M. A. S.; LOPES, N. A.R.; BORGES, F. V. A importância do 

enfermeiro da estratégia saúde da família para a redução da 

morbimortalidade materna. LINKSCIENCEPLACE-Interdisciplinary 

Scientific Journal, v. 1, n. 1, p.73-192, 2014. 

FASSARELLA, C. S. et al. Comunicação no contexto hospitalar como 

estratégia para a segurança do paciente: revisão integrativa.  Revista 

Rede de cuidados em saúde, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 43-58. 2013. 

FERNANDES, J. D. et al. Aderência dos cursos de graduação em 

enfermagem às diretrizes curriculares nacionais na perspectiva do sistema 

único de saúde. Revista Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 

82-89, jan./mar. 2013. 

FERREIRA, G.M.; HOHLFELDT, A.; MARTINO, L.C.; MORAES, O.J. 

Teorias da comunicação – trajetórias investigativas. Porto Alegre: 

EdiPUCRS, 2010. 



FORMAÇÃO DO/A ENFERMEIRO/A BASEADA NO PERFIL DE COMPETÊNCIAS: 
REVISÃO NARRATIVA 

261 
 

FONSÊCA, G. S. et al. Educação pelo trabalho: reorientando a formação 

de profissionais da saúde. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 

18, n. 50, p. 571-583, 2014. 

GASPAR, M.R.F.; MASSI, C.A.; GONÇALVES, C.G.O.; WILLING, M.H. A 

equipe de enfermagem e a comunicação com o paciente 

traqueostomizado. Rev. CEFAC, v.17, n.3, p.734-744., Maio-Jun .2015. 

GONÇALVES, M. J.C. et al. A importância da assistência do enfermeiro ao 

idoso institucionalizado em instituição de longa permanência. Revista 

Recien-Revista Científica de Enfermagem, v. 5, n. 14, p. 12-18, 2015. 

JORGE, A. A. F. A formação do enfermeiro e os conteúdos curriculares 

necessários para aquisição de competências e habilidades para o 

planejamento e a gestão em saúde. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, 

Brasília, v. 3, n. 3, p. 1013-1030. 2012. Disponível em: 

http://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/23057/16579 

LINS, M. P. B. E.; ANDRADE, J. E. B.. Expressão de competências de 

liderança e aprendizagem no trabalho. Revista Estudos de Psicologia, 

Natal, v. 19, n. 3, p. 157-238, jul./set. 2014. 

MORAES, B. A.; COSTA, N. M. S. C. Compreendendo os currículos à luz 

dos norteadores da formação em saúde no Brasil. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, São Paulo, v. 50, número especial, p. 09-16. 2016. 

MORAIS, G.S.N. et al. Comunicação como instrumento básico no cuidar 

humanizado em enfermagem ao paciente hospitalizado. Acta Paul Enferm., 

v.22, n. 3, p. 323-7, 2009. 

NEVES, M. M. A.M. C. O papel dos enfermeiros na equipe multidisciplinar 

em cuidados em saúde primários - Revisão sistemática da literatura. 

Revista de Enfermagem Referência, Coimbra, v.3, n. 8, p. 125-134, dez. 

2012. 

NUNES, E.C.D.A.; SILVA, L.W.S.; PIRES, E.P.O.R. O ensino superior de 

enfermagem: implicações da formação profissional para o cuidado 

transpessoal. Rev. Latino-AM. Enfermagem, v. 19, n. 2, p. 1- 9, mar./abr. 

2011. 

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto 

Alegre. Artmed. 1999. 

PIRES, D. A enfermagem enquanto disciplina, profissão e trabalho. Rev 

Bras Enferm, Brasília, v. 62, n.5, p.739-44, set-out. 2009.  

ROTHER, E.T. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta paul. 

enferm.,  São Paulo ,  v. 20, n. 2, p. 5-6, 2007. 



FORMAÇÃO DO/A ENFERMEIRO/A BASEADA NO PERFIL DE COMPETÊNCIAS: 
REVISÃO NARRATIVA 

262 
 

SALUM, N. C.; PRADO, M. L.. A educação permanente no 

desenvolvimento de competências dos profissionais de enfermagem. Texto 

Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 301-308, abr./jun. 

2014. 

SEABRA, A. L.C.; PAIVA,  K. C. M.; LUZ, T. R. Competências gerenciais 

de coordenadoras de curso de graduação em enfermagem. Revista 

Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 68, n. 5, p. 890-898, set./out. 2015. 

SILVEIRA, L.C. et al. Conceito na perspectiva de reconstrução da prática 

profissional. Esc Anna Nery, v. 17, n. 3, p. 548- 554, jul./set. 2013a.  

SILVEIRA, L.C. et al. Cuidado Clínico em Enfermagem: Desenvolvimento 

de um conceito na perspectiva de reconstrução da prática profissional. 

[Fortaleza]. Esc Anna Nery, v. 17, n. 3, p. 548- 554, jul./set. 2013b.  

SOUZA, L.B.;  BARROSO, M.G.T. Reflexão sobre o cuidado como 

essência da liderança em enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm,  

v.13, n.1, p.181-187, jan-mar. 2009. 

TEIXEIRA, E. et al. Panorama dos cursos de graduação em enfermagem 

no Brasil na década das Diretrizes Curriculares Nacionais. Revista 

Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.66, número especial, p. 102-110, 

set. 2013. 

VIEIRA, M. A. et al. Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da 

enfermagem: o papel das competências na formação do 

enfermeiro. Renome, v. 5, n. 1, p. 105-121, 2016. 



GESTÃO EM SAÚDE ALIADA AS PERSPECTIVAS DE ATENDIMENTO 
PEDAGÓGICO HOSPITALAR 

263 
 

CAPÍTULO 14 
 

GESTÃO EM SAÚDE ALIADA AS 
PERSPECTIVAS DE ATENDIMENTO 

PEDAGÓGICO HOSPITALAR 
  

Priscilla ARAÚJO 1 

Juliana MAIA 1  

Whigtemberg ARAÚJO 2 
Luziana QUEIROZ3 

1 Graduandos do curso de Ciências Contabéis, UFRN; 2 Graduado em Ciências Contabéis 
pela UFRN; 3 Doutora em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela UFRN.  

priscilladiogenesl@gmail.com.br 

     

RESUMO: A presente pesquisa traz como tema a atuação do 
pedagogo no ambiente hospitalar, considerando as 
perspectivas de atendimento a crianças e jovens que estejam 
internados em hospitais públicos, especialmente da cidade de 
Caicó-RN. Teve por objetivo analisar o projeto da Pedagogia 
Hospitalar das alas pediátricas do Hospital Regional do Seridó 
na cidade de Caicó/RN, se o atendimento pedagógico às 
crianças e jovens hospitalizados asseguraram à atenção e 
manutenção dos vínculos escolares, utilizando para isso 
estratégias e metodologias que integram  trabalho pedagógico 
e saúde no atendimento educacional, auxiliando e viabilizando 
desta forma a interação entre tratamento hospitalar e o 
processo escolar, de modo a trabalhar o social, o psíquico e 
cognitivo dos que necessitem dessa assistência. Foi 
desenvolvida uma pesquisa básica, bibliográfica, descritiva com 
abordagem qualitativa. Conclui-se que os resultados 
apresentados na aplicação do projeto da Pedagogia Hospitalar 
das alas pediátricas do Hospital Regional do Seridó, se 
apresentaram bastante favoráveis. O projeto possibilitou o 
atendimento pedagógico às crianças e jovens hospitalizados, 
assegurando à atenção e manutenção dos vínculos escolares, 
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utilizando para isso, estratégias e metodologias que integraram 
o trabalho pedagógico e saúde no atendimento educacional 
auxiliando e viabilizando, desta forma, a relação entre 
tratamento hospitalar e o desenvolvimento das atividades 
escolares, contribuindo assim para o desenvolvimento dos 
aspectos social, psíquico e cognitivo. Permitindo assim, verificar 
na prática a atuação do pedagogo no ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar. Atendimento Interno. 

Educação na Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Pedagogia Hospitalar possibilita o entendimento de 

como aliar os saberes e práticas do pedagogo ao exercício no 

hospital, de forma que possa contribuir para o empreendimento 

no setor da gestão em saúde. Considerando que as crianças 

necessitadas desse apoio não podem ficar fora do processo 

escolar, visto que, possuem esse direito adquirido e assegurado 

em leis. 

O novo cenário da educação que se apresenta no século 

XXI, abre espaço a novas perspectivas para o profissional que 

se insere no mercado de trabalho, em diversos lugares, como 

nos mostra a própria sociedade, que vive um momento 

particular de discussões sobre globalização, conhecimentos, 

educação on-line, entre outros, de forma que exige cada vez 

mais profissionais qualificados. Sendo assim, o campo 

educacional em parceria com outras modalidades, como a 

saúde, também abre novos espaços de atuação. O pedagogo 

se vê diante de novas possibilidades,  se inserindo nesse meio, 

com uma visão redefinida de atuação profissional, posto que 

esteja apto para exercer suas funções na sala de aula e fora 

dela, apresentando-se com uma prática inovadora. 



GESTÃO EM SAÚDE ALIADA AS PERSPECTIVAS DE ATENDIMENTO 
PEDAGÓGICO HOSPITALAR 

265 
 

Nesse entendimento, para que seja possível essa 

relação acontecer é preciso ter uma gestão em saúde que 

esteja voltada as necessidades dos usuários, ou seja, uma 

atenção voltada ao físico, social e psicológico de  adultos e 

crianças que dependem do Sistema Único de Saúde – SUS. Por 

isso, o gestor em saúde deve estar relacionado aos processos, 

métodos, abordagens, estatísticas, planejamento, 

implementação, atualização, entre outros, nos quais se deve 

considerar a prática gerencial, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento social e a qualidade de vida dos usuários 

deste sistema, independente de questões políticas e interesses  

profissionais. Contudo, nas diversas circunstâncias, o objetivo 

final da gestão em saúde é assegurar que o sistema funcione 

com mais eficácia e para isso é preciso atualização e 

compromisso profissional. 

Uma vez que, a Constituição Federal (BRASIL,1988) em 

seu artigo 205 afirma: 

 
[...] A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho[...] (BRASIL, 1988, p. 95). 

 

Por isso, a criança a ser atendida é antes de tudo, um 

cidadão possuidor de diretos e estando hospitalizado não pode 

ficar excluída do atendimento educacional. 

Dessa forma, é no contexto de real entendimento do 

papel do pedagogo e os saberes necessários para a atuação 

na saúde sob forma de um saber sistematizado que fará 

diferença no contexto hospitalar. A pedagogia hospitalar é 

motivada pela necessidade de acompanhamento pedagógico 
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das crianças hospitalizadas, durante seu período de internação, 

direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA).  (SILVA, 2017). 

Deste modo, no Brasil, há três momentos importantes a 

ser considerados na área: primeiro passa-se a reconhecer a 

Pedagogia Hospitalar a partir da legitimação da resolução nº 41 

de outubro de 1995, que adota o direito de crianças e jovens 

hospitalizados ao atendimento pedagógico-educacional 

durante seu período de internação: “o direito de desfrutar de 

alguma forma de recreação, programas de educação para a 

saúde e acompanhamento do currículo escolar durante sua 

permanência hospitalar” (BRASIL, 1995, p. 15). 

Na resolução de nº 02 do Conselho Nacional de 

Educação, de 11 de setembro de 2001, que em seu Art. 13, p.04 

determina: 

 
Os sistemas de ensino, mediante ação integrada 
com os sistemas de saúde, devem organizar o 
atendimento educacional especializado a alunos 
impossibilitados de frequentar as aulas em razão 
de tratamento de saúde que implique internação 
hospitalar, atendimento ambulatorial ou 
permanência prolongada em domicílio. 

 

O Minintério da Educação através da cartilha “Classe 

hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar” (2002) 

desenvolveu-se uma definição sobre a modalidade de 

atendimento denominada “classe hospitalar”, cuja finalidade 

seria a elaboração de estratégias e orientações que 

possibilitassem o acompanhamento pedagógico-educacional 

do desenvolvimento de crianças e jovens impossibilitados de 

frequentar a escola. 
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Nesse contexto refletiremos sobre o seguinte problema, 

como unir a saúde e educação dentro do ambiente hospitalar 

de forma a proporcionar às crianças hospitalizadas de nossa 

cidade uma recuperação assistida através de atividades 

pedagógicas aliadas a escola ou não? Essa problemática é o 

questionamento norteador que instiga uma reflexão devido a 

importância e relevância dessa área de estudo, pois a 

responsabilidade de trabalhar com aprendizagem em um 

momento delicado atende a diversidade que a gestão 

democrática e participativa em si propõe, que é contribuir na 

formação e desenvolvimento cognitivo e psicossocial da 

criança. 

Essa reflexão encaminhou o estudo para o seguinte 

objetivo, analisar o projeto da Pedagogia Hospitalar das alas 

pediátricas do Hospital Regional do Seridó na cidade de 

Caicó/RN, se o atendimento pedagógico às crianças e jovens 

hospitalizados asseguraram à atenção e manutenção dos 

vínculos escolares, utilizando para isso estratégias e 

metodologias que integram o trabalho pedagógico e saúde no 

atendimento educacional, auxiliando e viabilizando desta forma 

a relação entre tratamento hospitalar e o processo escolar, de 

forma a trabalhar os aspectos sociais, psíquicos e cognitivos 

dos que necessitem dessa assistência. Tendo por objetivos 

específicos, acompanhar as crianças e adolescentes 

hospitalizados, dando continuidade as atividades da escola; 

trabalhar em parcerias com os que não podem estar em sala de 

aula formal, utilizando-se da sistematização da aprendizagem; 

promover o desenvolvimento e reintegração as atividades 

educacionais dos internos; intervir pedagogicamente junto às 

crianças, de modo a diminuir o impacto da hospitalização, uma 

vez que a mesma é afastada de seu convívio social; 



GESTÃO EM SAÚDE ALIADA AS PERSPECTIVAS DE ATENDIMENTO 
PEDAGÓGICO HOSPITALAR 

268 
 

desenvolver atividades pedagógicas lúdicas como: brincar, 

jogar, pensar, criar, de forma a favorecer o desenvolvimento 

educacional e psicossocial dos pacientes hospitalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na cidade de Caicó/RN,  principal  

cidade  da  região  do Seridó, região  centro-sul  do  estado do 

Rio Grande do Norte, distante  256 km  da   capital   estadual, 

Natal. Com bioma da caatinga, sendo polo da região do Seridó 

que em seu último censo, possui população de 62.709 

habitantes e uma área de 1.228,583 km². Localizada na 

microrregião do Seridó Ocidental, exibe o quinto maior Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) do interior semiárido 

nordestino. Alcançando o maior índice de longevidade do Rio 

Grande do Norte. O município ainda se destaca por possuir o 

menor índice de exclusão social do estado (IBGE, 2010). 

Deste modo, a realização da pesquisa ocorreu no 

Hospital Regional do Seridó. O hospital foi fundado em 12 de 

março de 1990, inaugurado como Unidade Mista de Saúde da 

Fundação Nacional de Saúde, mas em 31 de julho de 1999 a 

unidade foi subjugada devido à indefinição no processo de 

descentralização, sendo reaberta em 23 de abril de 2000, sob 

a gerência da Associação dos Municípios do Seridó – CISS – 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó. 

O Hospital Seridó possui atendimento geral e materno 

infantil, como também uma classe hospitalar pedagógica que 

atende crianças internas no Complexo de Humanização Sulivan 

Medeiros. Logo, partindo de uma visão humanista, o ser 

humano deve ser visto como ser integral em suas necessidades 

físicas, social e psíquica. Lima (2016, p. 16) afirma que” a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longevidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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escola hospitalar se configura no meio para que a criança 

hospitalizada, cidadã de direitos, possa continuar seu processo 

de desenvolvimento e aprendizagem”. 

Considerando os objetivos delineados, a pesquisa 

assumiu uma perspectiva qualitativa.  

Quanto à sua natureza, realizou-se uma pesquisa 

básica. No que se refere aos procedimentos técnicos e 

metodológicos, foi desenvolvida a partir da pesquisa 

bibliográfica com base em livros, artigos e teses que abordem 

os conceitos que fundamentam a investigação. Sendo 

desenvolvida também a pesquisa descritiva, que favoreceu o 

reconhecimento e acolhimento dos dados para serem 

transcritos e apresentados nos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Pedagogia é uma área de conhecimento 

multidisciplinar que está inserida em todas as demais áreas, 

trata-se de uma atividade de condicionamento do processo 

ensino/aprendizagem de todo e qualquer assunto, investigando 

a realidade educativa no geral e no particular, intermediando a 

assimilação de conhecimentos sociais, científicos, filosóficos e 

profissionais, que tem a função de indicar a forma mais clara e 

objetiva possível da explanação, explicitação e orientação de 

conteúdos, por meio de técnicas metodológicas e didáticas 

inovadoras e acessíveis ao entendimento do público alvo, 

independente de gênero e idade. 

A educação é muito relevante no cotidiano de crianças e 

de jovens, nesse processo do aprender a relação vai além da 

sala de aula, o convívio social é inerente na formação do 

individuo que passa a conhecer os direitos dos outros e 
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reconhecer as diferenças pessoais, é fundamental essa 

interação devendo estar presente em todos os momentos da 

vida, independente das condições que a pessoa se encontre. 

Neste caso a pedagogia hospitalar contribui não somente com 

a possibilidade da criança e do adolescente está aprendendo 

conteúdos, mas também uma relação de ensino e 

aprendizagem fora do contexto da sala de aula. Há muitas 

crianças e adolescentes hospitalizadas, muitas delas com 

enfermidades que necessitam de acompanhamento hospitalar 

de médio e longo prazo, e que precisam desse atendimento 

escolar, possibilitando desta forma o acompanhamento escolar 

da criança que está impossibilitadade  participar de suas 

atividades escolares cotidianas, além de garantir o convívio 

social, muitas vezes perdidos com a hospitalização. 

Na fase de implantação  do estudo, foi verificada 

primeiramente a aceitação dos internos e seus familiares, por 

meio de conversas informais, sem precisar de especificação 

pessoal. Além de reuniões com o conselho, coordenador, 

estagiários e funcionários em geral.  

O acompanhamento aos internos foi realizado pelos 

alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN – CERES Caicó/RN em fase de estágio, interessados em 

estagiar por pelo menos um semestre na sala pedagógica. 

O espaço utilizado como um ambiente para o 

atendimento foi adaptado para uma sala de aula, promovendo 

a extensão da escola, de forma que possa garantir esse vínculo, 

favorecer o ingresso ou retorno do paciente a escola 

formalizada. Foi também considerado o nível de conhecimento 

apresentado pelos alunos durante os atendimentos e as 

dificuldades apresentadas pelos mesmos quanto ao processo 

ensino/aprendizagem, desta forma, procurou-se proporcionar a 
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realização do processo educativo por meio de atividades 

diversificadas de escrita, leitura, matemática, alfabetização 

(quando foi o caso) e jogos para garantir o desenvolvimento 

intelectual e acompanhamento escolar. Além do complemento 

da brinquedoteca que trabalha atividades de cunho pedagógico 

e instrucional como os jogos, cultura, entre outros. 

Quanto à questão dos diferentes níveis de escolaridade, 

foi preciso respeitar as necessidades. A avaliação de 

desempenho foi feita de forma regular (exercícios, práticas), de 

forma a gerar relatórios junto com as atividades desenvolvidas 

para a escola e para os professores, pois ao retornar as 

atividades escolares cotidianas, a criança estará, por meio 

dessas atividades, inserida no contexto rotineiro da escola. 

Conforme as atividades de apoio pedagógico hospitalar 

foram se desenvolvendo, chegaram-se aos seguintes 

resultados quanto a sua análise. 

O projeto da Pedagogia Hospitalar das alas pediátricas 

do Hospital Regional do Seridó na cidade de Caicó/RN 

encaminhou-se de forma satisfatória, o atendimento 

pedagógico às crianças e jovens hospitalizados conseguiu 

assegurar à atenção e manutenção dos vínculos escolares. 

Foram utilizadas estratégias e metodologias que conseguiram 

integrar o trabalho pedagógico junto com a assistência 

hospitalar necessária para recuperação da saúde dos internos. 

O atendimento educacional viabilizou desta forma a interação 

entre tratamento hospitalar e o processo escolar, trabalhando o 

social, o psíquico e cognitivo. 

Como também houve o acompanhamento das crianças 

e adolescentes hospitalizados, dando continuidade as 

atividades da escolares, os familiares dos internos realizavam 

a interligação do conteúdo administrado na escola com 
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estagiários do curso de Pedagogia, trabalhando em parcerias 

conseguiram dá prosseguimento as atividades propostas pelos 

professores, utilizando-se da sistematização da aprendizagem; 

possibilitando a ocorrência do desenvolvimento e reintegração 

das atividades educacionais dos internos. Junto as crianças os 

estagiários realizaram uma intervenção pedagogicamente 

infantil lúdica, como: brincar, jogar, pensar, criar, de forma a 

favorecer o desenvolvimento educacional e psicossocial dos 

pacientes hospitalizados, de modo a diminuir o impacto da 

hospitalização, uma vez que a criança hospitalizada é afastada 

de seu convívio social. 

Com relação ao ambiente da classe preparada para 

receber os alunos internos, o local era pequeno mas arejado, 

quanto a programação das atividades as mesmas foram 

variadas e flexíveis, pois na classe hospitalar havia uma 

diversidade de alunos, com faixas etárias diferentes, quadro 

clínico inconstante, aspectos emocionais variados, tempo de 

internação diferenciados, entre outras. Por isso, precisou-se 

elaborar um planejamento semanal para atender as 

necessidades que foram surgindo. 

Observou-se que o trabalho desenvolvido junto às 

crianças e jovens foi um processo de aprendizado de mão 

dupla, ao mesmo tem que foi desenvolvido metodologias de 

ensino que se adequasse as condições dos internos,  

possibilitando aos futuros educadores o descobrimento de 

estratégias adaptáveis à essa realidade, por meio de 

abordagens que despertasse o aprender diante da 

enfermidade. Para isso, foi necessário o apoio dos pais ou 

responsáveis, dos profissionais da saúde, dos educadores das 

escolas para que as crianças  pudessem se desenvolver cada 

vez mais. 
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Esse artigo buscou refletir sobre o seguinte problema, 

como unir a saúde e educação dentro do ambiente hospitalar 

de forma a proporcionar às crianças hospitalizadas de nossa 

cidade uma recuperação assistida através de atividades 

pedagógicas aliadas a escola ou não? Considerou-se que o 

problema da pesquisa foi respondido já que o projeto 

possibilitou a interação entre o sistema de saúde hospitalar e a 

educação dentro do ambiente hospitalar de forma a 

proporcionar às crianças e jovens hospitalizadas uma 

recuperação assistida através de atividades pedagógicas. O 

qual contribui para a formação e desenvolvimento cognitivo e 

psicossocial dos internos assistidos, comprovados nas 

avaliações de desempenho aplicados pelos estagiários. 

Essa problemática nos direciona a um questionamento 

que instiga uma reflexão sobre o tema, o qual ainda não é tão 

estudado e discutido, a importância e relevância desse assunto 

deve fazer parte dos currículos das acadêmias e transformada  

em disciplina que deveria compor a estrutura curricular nos 

cursos de pedagogia, essa área de estudo é inovadora e o 

compromisso e responsabilidade de se trabalhar aprendizagem 

em um momento delicado atende a diversidade que a própria 

pedagogia propõe, que seria a de contribuir na formação de 

crianças, jovens e adultos. 

O problema da pesquisa em questão encaminhou o 

estudo para o seguinte objetivo, analisar o projeto da Pedagogia 

Hospitalar das alas pediátricas do Hospital Regional do Seridó 

na cidade de Caicó/RN se o atendimento pedagógico às 

crianças e jovens hospitalizados, asseguram à atenção e 

manutenção dos vínculos escolares, utilizando para isso 

estratégias e metodologias que integram o trabalho pedagógico 

e saúde no atendimento educacional auxiliando e viabilizando 
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desta forma a interação entre tratamento hospitalar e o 

processo escolar, atraés do desenvolvimento dos aspectos 

sociais, psíquicos e cognitivos dos que necessitem dessa 

assistência.  

O objetivo foi alcançado, com o desenvolvimento do 

projeto da pedagogia hospitalar, mediante o acompanhamento 

das crianças e adolescentes hospitalizados, onde foi dado  

continuidade das atividades da escolares. As atividades foram 

realizadas em parcerias com os profissionais de saúde, 

atendendo as demandas de crianças e jovens que não podiam 

estar em sala de aula normais. Por intermédio da 

sistematização da aprendizagem lúdica e motivadora, buscou-

se promover o desenvolvimento e reintegração as atividades 

educacionais dos internos concomitante ao que estava sendo 

realizado em sala de aula, intervindo pedagogicamente junto às 

crianças, de modo a diminuir o impacto da hospitalização, uma 

vez que a mesma estava afastada de seu convívio social. 

Buscou-se realizar atividades pedagógicas lúdicas como: 

brincar, jogar, pensar, criar, de forma a favorecer o 

desenvolvimento educacional e psicossocial dos pacientes 

hospitalizados. 

 

CONCLUSÕES  

 

A atuação do pedagogo no contexto hospitalar está 

vinvulada ao oferecimento de benefícios para a população do 

município, pois é preciso cada vez mais ampliar os projetos que 

promovam ações politicamente corretas que visem ultrapassar 

os limites da mesmice cotidiana de uma gestão engessada. 

O meio hospitalar apresenta problemas para o aumento 

e aprimoramento de classes hospitalares, pois trata-se muitas 



GESTÃO EM SAÚDE ALIADA AS PERSPECTIVAS DE ATENDIMENTO 
PEDAGÓGICO HOSPITALAR 

275 
 

vezes de um ambiente considerado triste e deprimente, as 

condições dos doentes em hospitais públicos são precárias, 

enfermarias com muitos leitos, sem iluminação correta, sem 

ventilação adequada, com um único banheiro, as crianças e os 

jovens ficam depressivos e inconsoláveis por estarem longe de 

um convívio social saudável e produtivo. A pedagogia promove 

a essas crianças e adolescentes ativos a reversão desse 

momento crítico que os leva ao desânimo, através de meios que 

incentivam e motivam a busca e consolidação do 

conhecimento. Criando um ambiente de sala de aula na classe 

hospitalar, as crianças e adolescentes interagem entre si, 

mediante os conteúdos passados de forma lúdica, como 

brinacadeiras e jogos que além de facilitar a interação, 

possibilita maior concentração. Portanto a pedagogia hospitalar 

contribui para o retorno ao convício social. 

O pedagogo que deseja atuar na pedagogia hospitalar, 

deverá refletir o papel que irá desenvolver, a forma que irá 

desempenhar essa função, planejando com antecedência as 

aulas e desenvolvendo atividades que facilite a convivência 

entre crianças que aprsentam diversidades quanto a idade, 

gênero e condições de saúde (dependendo da doença, pois 

requer uma atenção maior). A preparação desse pedagogo vai 

além dos ensinamentos previstos nas academias, é uma 

questão que necessita de reflexão e estudo, é preciso buscar e 

identificar os objetivos profissionais dessa função, e como esse 

profissional poderá ser formado para promover processos 

educativos nesses espaços diversificados do ambiente escolar 

tradicional. Para isso é necessário identificar metodologias e 

técnicas de didáticas pedagógicas para atuação do pedagogo 

no espaço hospitalar. 
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Para esse processo ensino/aprendizagem dar certo além 

de se observar tudo que foi proposto, o profissional que for 

desenvolver essa função deve estar disposto a realizar tal 

processo, já que o mesmo estará locado em um ambiente 

diferente de uma sala de aula, mas, com alunos que 

apresentam as mesmas características dos que estão na sala 

de aula normal, com desejo de aprender e de relacionar-se 

entre si. 

Conclui-se na análise realizada nos resultados 

apresentados, que a aplicação do projeto da pedagogia 

hospitalar nas alas pediátricas do Hospital Regional do Seridó 

na cidade de Caicó/RN quanto ao atendimento pedagógico às 

crianças e jovens hospitalizados obteve êxito. Os pedagogos 

envolvidos conseguiram assegurar à atenção e manutenção 

dos vínculos escolares, utilizando para isso estratégias e 

metodologias que integraram o trabalho pedagógico e de saúde 

no atendimento educacional, auxiliando e viabilizando a 

interação entre o tratamento hospitalar e o desenvolvimento das 

atividades escolares, trabalhando o social, o psíquico e 

cognitivo. Permitindo assim  a atuação  prática do pedagogo no 

ambiente hospitalar. 

Portanto, diante dessas considerações, ressalta-se que 

a integralização entre as instituições escolares e a 

administração dos hospitais, entre outros, só tem a engrandecer 

o atendimento social, de saúde e de educação de nossa 

comunidade.  
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RESUMO: O objetivo do estudo foi elaborar e validar um 
instrumento para avaliação do conhecimento dos profissionais 
de saúde quanto à segurança do paciente no contexto 
hospitalar. Trata-se de uma pesquisa metodológica realizada 
em três etapas: Revisão integrativa da literatura; Construção do 
instrumento; e Validação de aparência. Após a primeira etapa, 
construiu-se o instrumento com 31 itens subdivididos em 4 
seções: Informações gerais; Formação profissional; Metas 
internacionais; e Educação permanente. Em relação à 
avaliação dos juízes, a Objetividade e Facilidade de leitura do 
instrumento apresentaram concordância de 100%. Quanto à 
Organização e Clareza, houve concordância de 93% e o 
requisito Compreensão de Conteúdo obteve 87%. O índice de 
concordância entre os juízes foi de 94,6%.  Verificou-se que a 
elaboração e validação do instrumento constituem os subsídios 
para o planejamento de estratégias direcionadas à educação 
permanente dos profissionais de saúde acerca da segurança do 
paciente. 
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Palavras-chave: Segurança do Paciente. Pessoal de Saúde. 

Educação Continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A segurança do paciente tornou-se destaque a partir do 

conhecimento de que os erros na assistência representam uma 

grande morbidade e mortalidade para os sistemas de saúde. 

Logo, tornou-se evidente que é fundamental garantir uma 

assistência segura à saúde a fim de evitar erros adversos aos 

pacientes durante o atendimento hospitalar (TOFFOLETTO; 

RUIZ, 2013). 

Diante da magnitude da temática, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) lançou em 2004 a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente com o objetivo de identificar prioridades 

nessa área a fim de traçar metas comuns em todos os países 

que dela fazem parte (PAVÃO, 2015).   

Com a discussão cada vez mais ampliada acerca do 

tema, em 2011, a Joint Commission International propôs 06 

Metas Internacionais para a Segurança do Paciente com o 

propósito de modificar áreas críticas. Estas metas são: 

identificação correta dos pacientes; melhoria da comunicação 

entre profissionais de saúde; melhoria da segurança com 

medicações de risco; assegurar cirurgias seguras; reduzir o 

risco de infecções associadas ao cuidado e reduzir o risco de 

lesões decorrentes de quedas do leito (SOUZA; SILVA, 2014). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, em 2013, publicou o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que 

representou um marco no país por possibilitar a implementação 

de estratégias para a prática segura nos serviços de saúde, 
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além de criar um sistema de notificação de incidentes pelos 

profissionais (BRASIL, 2014). 

Para a construção da cultura de segurança do paciente 

é primordial o diagnóstico e a elaboração de ferramentas para 

suprir as demandas existentes. Em nível internacional, o 

instrumento Hospital Survey on Patient Safety Culture 

(HSOPSC) é um dos mais utilizados para avaliação da cultura 

de segurança, porém não é direcionado para a realidade 

brasileira (ANDRADE et. al., 2017).  

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi elaborar e 

validar um instrumento para avaliação do conhecimento dos 

profissionais de saúde quanto à segurança do paciente no 

contexto hospitalar. 
  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica composta por 

três etapas, a saber: 1) Revisão integrativa da literatura; 2) 

Elaboração do instrumento; 3) Validação do instrumento.  

 A primeira etapa consistiu em uma revisão integrativa da 

literatura conforme método brasileiro (TEIXEIRA et.al., 2013), 

com o objetivo de identificar os aspectos relevantes para a 

elaboração de um Instrumento de Avaliação do Conhecimento 

dos Profissionais de Saúde sobre Segurança do Paciente 

(IACPROSP). A coleta de dados ocorreu durante o período de 

agosto a dezembro de 2016 obedecendo aos critérios de 

inclusão: artigos disponíveis na íntegra em português, inglês e 

espanhol com data de publicação entre abril de 2007 a abril de 

2017 nas bases de dados CINAHL, LILACS, MEDLINE, 

SCOPUS e Web of Science que abordassem a temática do 
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estudo. Foram excluídos aqueles que se encontravam em 

duplicidade, cartas e editorial.  

Na segunda etapa, ocorreu a construção do IACPROSP 

com questionamentos objetivos e subjetivos e estruturado com 

base nos fenômenos relevantes identificados na etapa anterior.  

Quanto à terceira etapa, essa consistiu em uma 

validação de aparência que é um subtipo da validação de 

conteúdo (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2013), na qual os 

especialistas podem avaliar o instrumento quanto à sua 

relevância, pertinência, coerência e linguagem. Dessa forma, o 

instrumento foi analisado por 15 juízes distribuídos igualmente 

entre os profissionais de saúde das áreas de Enfermagem, 

Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Terapia ocupacional. A 

amostra foi constituída por conveniência, tendo como critérios 

de inclusão: ser funcionário de um Hospital Universitário 

localizado na região nordeste do Brasil, possuir título de 

especialização (com no mínimo 1 ano de exercício profissional), 

mestrado e/ou doutorado.  

Para análise dos dados foi construída uma planilha no 

Microsoft Excel versão 2013 com a finalidade de sintetizar os 

dados e analisar as variáveis quantitativas por meio de 

frequências relativas e absolutas. Os resultados foram 

demonstrados através de tabelas e gráficos. 

O presente estudo segue os preceitos éticos da 

Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012) e tem a anuência do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley sob o 

parecer de nº 2.101.217. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Revisão integrativa da literatura 

Foram encontrados 1452 artigos nas bases de dados 

CINAHL, LILACS, MEDLINE, SCOPUS e Web of Science. 

Desses, foram selecionados 13 estudos com base nos critérios 

de inclusão e exclusão supracitados, sendo possível identificar 

e nomear três categorias para dar suporte ao IACPROSP: 1) 

Metas Internacionais para a Segurança do Paciente; 2) 

Educação Permanente em Saúde; e 3) Formação Acadêmica 

para a Segurança do Paciente.  

 

Elaboração do instrumento  

A partir da segunda etapa estruturou-se o instrumento 

com 31 itens subdivididos em quatro seções: 1) Informações 

gerais – composto por 6 itens que contém dados relacionados 

à identificação do profissional: nome, sexo, idade, titulação 

máxima, função profissional e local de trabalho; 2) Formação 

profissional – composto por 9 itens, sendo 3 respostas 

subjetivas abordando sobre a instrução dos profissionais de 

saúde acerca da segurança do paciente durante a sua 

formação; 3) Metas internacionais – composto por 6 itens com 

o objetivo de avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde 

quanto às metas internacionais para a segurança do paciente; 

e 4) Educação permanente – composto por 10 itens que 

indagam sobre a realização de modelos de educação 

continuada no local de trabalho.  

 

Validação do instrumento 

A partir da validação de aparência do instrumento, 

traçou-se o perfil dos entrevistados: 73% eram do sexo 
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feminino, 53% possuíam Mestrado, e 40% exerciam sua função 

na Clínica Médica. A média de tempo de atuação foi de 15,1 

anos. No que se refere à forma de conhecimento sobre a 

segurança do paciente, 100% dos entrevistados declararam 

participação em cursos/eventos. As informações obtidas quanto 

à caracterização dos juízes participantes do estudo encontram-

se resumidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Categorização dos juízes de saúde participantes do 
processo de validação do instrumento para avaliação da 
segurança do paciente 

Variável       No.  (%) 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
11  
4  

 
73 
27 

Titulação Máxima 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

 
4  
8  
3  

 
27 
53 
20 

Local de Trabalho 
Clínica Médica 
Clínica Cirúrgica 
Doenças Infecto-Parasitárias (DIP) 

 
6  
5  
4  

 
40 
33 
27 

Tempo de Atuação (em anos) 
1 a 10 
11 a 20 
21 a 30 

 
4  
9  
2  

 
27 
60 
13 

Conhecimento sobre a Segurança  
do Paciente 
Participação em cursos/eventos 

 
 

15  

 
 

100 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Inicialmente, no instrumento de julgamento dos juízes, 

foi solicitado a avaliação dos profissionais de saúde de acordo 



INSTRUMENTO AVALIATIVO DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO 

284 
 

com sua concordância ou discordância quanto aos seguintes 

parâmetros: Organização; Objetividade, Clareza, Facilidade de 

leitura e Compreensão. 

Em seguida, foram realizadas duas indagações, a 

primeira referente a necessidade de incluir algum 

questionamento de extrema relevância e que se encontrava 

ausente e a segunda, quanto à presença de questionamento 

desnecessário presente no instrumento. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Figura 1.  

 

Figura 1: Avaliação dos juízes quanto à presença de 
questionamentos necessários e desnecessários 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Após o processo de validação de aparência pelos juízes 

e a discussão das avaliações obtidas e confrontadas com a 

literatura, obteve-se a versão final do instrumento IACPROSP, 

o qual pode ser conferido na Quadro 1. 
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Quadro 1: Instrumento de Avaliação do Conhecimento dos 
Profissionais de Saúde sobre a Segurança do Paciente 
(IACPROSP) 

(continua) 

Nº: 
SEÇÃO A: Informações  

Gerais 
A1. 
Identificação:_________

____________________ 
A2. Sexo:1(  ) M   2(  ) F 
A3. Idade: 

1 (  ) < 20 anos 
2 (  ) 21 a 25 anos   
3 (  ) 26 a 30 anos   
4 (  ) 31 a 35 anos   
5 (  ) 36 a 40 anos   
6 (  ) 41 a 45 anos   
7 (  ) 46 a 50 anos   
8 (  ) 51 a 55 anos   
9 (  ) 56 a 60 anos   
10 (  ) ≥ 61 anos 
A4. Qual a sua titulação 
máxima? 

1 (  ) Ensino Médio  
2 (  ) Ensino Superior  
3 ( ) Especialização/ 
Residência em saúde 
4 (  ) Mestrado 
5 (  ) Doutorado 
A5. Qual a sua função 
profissional neste hos-
pital? 

1 (  ) Médico  
2 (  ) Enfermeiro 
3 (  ) Técnico de 
Enfermagem 
4 (  ) Farmacêutico 
5 (  ) Fisioterapeuta 
 

6 (  ) Terapeuta 
Ocupacional 
7 (  ) Fonoaudiólogo 
8 (  ) Psicólogo 
9 (  ) Nutricionista  
10 (  ) Técnico 
(Laboratório/ Farmácia) 
11 (  ) Outro. 
Especifique:___________
____________________ 

A6. Onde você desem-
penha suas atividades 
neste hospital? 

1 (  ) Ambulatório 
2 (  ) Enfermaria  Qual?   
      (  )Clínica Médica  
      (  )Pediatria  
      (  ) DIP   
      (  ) Clínica Cirúrgica 
3 (  ) Bloco cirúrgico 
4 (  ) Alojamento conjunto 
5 (  ) UTI 
6 (  ) Psiquiatria 
7 (  ) Laboratório 
(Bioquímica/ Radiologia) 
8 (  ) Farmácia  
9 (  ) Serviço Social 
10 (  ) Outro. Especifique: 
___________________ 

 
SEÇÃO B: Formação 

Profissional 

 
B1. Como você avalia a 

abordagem acerca da 
segurança do paciente 
durante a sua formação 
profissional? 

1(  )Excelente  2( )Ótima 
3(  ) Boa  4(  ) Regular 
 5(  ) Ruim  
 
B2. Onde você obteve 
maior conhecimento 
sobre a segurança do 
paciente? 

1 (  ) Graduação  
2 (  ) Especialização 
3 (  ) Mestrado 
4 (  ) Doutorado   
5 (  )Cursos/Treinamentos  
6 (  ) Local de trabalho  
 
B3. Ao final da sua 

formação profissional, 

como considera a sua 

capacitação para pres-

tar uma assistência 

segura ao paciente?  

1(  )Excelente 2(  )Ótima  

3( )Boa  4(  ) Regular  

5(  ) Ruim  

 

Com base no tema 

“Segurança do Paciente” 

responda as questões 

seguintes: 
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Quadro 1: Instrumento de Avaliação do Conhecimento dos 
Profissionais de Saúde sobre a Segurança do Paciente 
(IACPROSP) 

(continuação) 

B4. Quantas atividades 

de formação profissio-

nal (cursos/ ações) rela-

cionadas a esse tema 

você frequentou no 

último ano? 

1(  ) Nenhuma  2(  ) 

Menos de três 3 (  ) Entre 

três a cinco  4 (  ) Mais de 

cinco 

 

(*) Se você marcou 
NENHUMA no item 
anterior pule para a 
questão B6. 
 
B5. Indique o modelo de 
formação que você re-
cebeu quanto ao tema: 

1 (  ) Apenas formação 
presencial 
2 (  ) Formação 
presencial e à distância 
3 (  ) Apenas à distância 
 
B6. Você frequentou ta-
is atividades através de: 

1 (  ) Iniciativa própria   
2 (  ) Iniciativa da 
Instituição de ensino  
3 (  ) Outros. 
Especifique:___________
____________________ 

Acerca dos questiona-

mentos abaixo, responda 

nos espaços correspon-

dentes: 

B7. Qual o profissional 

responsável por garan-

tir a segurança do 

paciente na prestação 

da assistência à saúde? 

____________________

____________________ 

____________________

____________________ 

 

B8. Quem é responsável 

pela notificação dos 

eventos adversos de-

correntes da prestação 

do serviço de saúde no 

local de trabalho? 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

B9. Qual a implicância 

dos erros cometidos na 

assistência à saúde do 

paciente? 

____________________

____________________ 

____________________

____________________ 

 

SEÇÃO C: Metas  

Internacionais 

 

C1. Você conhece às 

metas internacionais  

para a segurança do 

paciente? 

1(  )Sim  2(  )Não   

3(  )Em parte 

 

C2. Quantas existem? 

1 (  )1 a 3 metas   

 2(  ) 4 a 6 metas   

3 (  )7 a 10 metas   

4(  ) Não sei 

 

C3. Utilizar medidas de 

contenção física melho-

ra a segurança do 

paciente? 

1 (  )Sim             2(  ) Não   

3(  ) Em parte    4(  ) Não 

sei 

 

C4. A identificação 

correta do paciente 

reduz risco de lesões 

decorrentes de quedas 

do leito? 

1 (  )Sim             2(  ) Não   

3(  ) Em parte     

4(  ) Não sei 

 

C5. Você sempre realiza 

a lavagem das mãos 

antes e depois de 

procedimentos realiza-

dos na assistência ao 

paciente ambiente 

hospitalar? 
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Quadro 1: Instrumento de Avaliação do Conhecimento dos 
Profissionais de Saúde sobre a Segurança do Paciente 
(IACPROSP) 

(conclusão) 

1(  )Sim  2(  )Não   

3(  )Ás vezes 

C6. A utilização de 

antibióticos de amplo 

espectro e a redução do 

risco de infecções 

associadas ao cuidado 

são metas para a se-

gurança do paciente? 

1 (  )Sim             2(  ) Não   

3(  ) Em parte    4(  ) Não 

sei 

 

SEÇÃO D: Educação 

Permanente 

 

D1. Existe Núcleo de 

Segurança do Paciente 

no seu local de 

trabalho? 

1 (  )Sim  2(  ) Não  3(  ) 

Não sei 

D2. Com que frequência 

a segu-rança do 

paciente é discutida no 

seu trabalho? 

1 (  ) Mensalmente   

2 (  ) Trimestralmente   

3 (  ) Anualmente   

4 (  ) Nunca 

D3. Há atividades de 

conscientização sobre a 

segurança do pacien- 

Te no seu ambiente de 

trabalho? 

1(  )Sim  2(  )Não  3(  )Às 

vezes 

 

(*) Se você marcou NÃO 

no item anterior pule para 

a questão D5. 

D4. Quais atividades de 

conscientização são 

realizadas no seu 

ambiente de trabalho? 

1(  ) Palestras   

2(  ) Cursos/Minicursos 
3(  ) Treinamentos    
4(  ) Oficinas    
5 (  ) Outros. 
Especifique:__________
____________________
____________________ 

D5. A segurança do 

paciente só é discutida 

quando ocorre um 

evento adverso ao 

paciente? 

1(  )Sim 2(  ) Não  3(  )Às  

Vezes 

D6. Os erros cometidos 

são repassados aos 

membros da equipe 

para aprimoramento da 

assistência à saúde? 

1(  )Sim 2(  ) Não  3(  )Às 

vezes  

D7. Os erros na 

assistência ao pacien-

te, quando notificados, 

trazem prejuízos aos 

profissionais? 

1(  ) Sim 2(  ) Não 3(  )Às 

vezes 

D8. Os problemas na 

segurança do paciente 

são solucionados no 

seu local de trabalho? 

1(  ) Sim 2(  ) Não 3(  )Às 

vezes 

D9. As opiniões e 

sugestões dos profis-

sionais para melhoria 

da segurança do paci-

ente são consideradas?  

1(  ) Sim 2(  ) Não 3(  )Às 

vezes 

 

D10. Como você avalia a 

segurança do paciente 

em relação ao ambiente 

seguro (ilumi-nação, 

piso, barras) em seu 

local de trabalho?  

1(  )Excelente  2(  )Ótima  

3(  )Boa         4(  )Regular  

5(  )Ruim  

 

Obrigado pela sua 
participação! 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A elaboração de um instrumento contribui para a 

construção da Cultura da Segurança do Paciente, posto que 

permite identificar deficiências quanto à temática tendo em vista 

a obtenção de dados relevantes aos gestores, servindo como 

base para adoção e desenvolvimento de intervenções nas 

respectivas áreas (AHRQ, 2017). Há disponíveis vários 

métodos para avaliação da cultura de segurança, como listas 

de verificação, entrevistas, etc., no entanto o uso de 

questionários de auto-preenchimento tornou-se uma das 

ferramentas mais usadas devido à facilidade de aplicação e 

rapidez na obtenção dos dados (ANDRADE et. al., 2018).  
Diante do exposto, o instrumento IACPROSP recebeu 

avaliação positiva da maioria dos juízes quanto aos itens 

julgados, tendo um índice de concordância entre os juízes de 

94,6%. Houve concordância de 100% dos entrevistados quanto 

à objetividade e facilidade de leitura do instrumento. Em relação 

à organização, 93% dos participantes estavam de acordo e 

apenas um juiz discordou por julgar necessário a uniformização 

das respostas para o estabelecimento de escores e que o 

instrumento deveria ser organizado em apenas uma folha. 

Quanto à uniformização de respostas, tal comentário não foi 

acatado pelos pesquisadores visto que não condizia com o 

objetivo do referido instrumento o estabelecimento de escores, 

quanto à estruturação, a fim de melhorar a organização 

modificou-se a estrutura do instrumento para a forma de 

quadro. 

No tocante à clareza, 93% dos juízes estavam de acordo, 

apenas 01 juiz não concordou devido julgar que a designação 

do local de trabalho onde desempenha atividade contida no 

instrumento deveria ser aprimorada, visto que não há 

especificação para o item “Enfermaria” e esta se encontra 
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presente em vários locais do hospital, como no setor de 

Doenças Infecto-Parasitárias, Pediatria e Clínica Médica. Essa 

avaliação foi considerada relevante pelos pesquisadores 

levando a reelaboração do item. 

 Quanto ao item compreensão de conteúdo, houve 

concordância de 86% dos profissionais. No entanto, 02 juízes 

discordaram: um deles afirmou confusão ao ler a sentença que 

indicava ir para a próxima questão contida no instrumento, 

enquanto o outro profissional julgou a seção C (Metas 

Internacionais) confusa. Dessa forma, a fim de aprimorar a 

compreensão do instrumento quando da presença de 

sentenças que assinalam avançar para a questão seguinte, foi 

adicionado o número da questão a que se refere. Ademais, a 

seção C permaneceu inalterada, tendo em vista ser de fácil 

compreensão sem observações pelos demais juízes. 

No que diz respeito à ausência de questionamento 

necessário no instrumento, 27% dos juízes fizeram 

considerações. Um dos quais, referiu-se à falta de questões 

relacionadas a medidas de segurança a serem seguidas. 

Entretanto, o instrumento não contemplou tais medidas visto 

não fazer parte dos aspectos relevantes obtidos a partir da 

revisão integrativa do presente estudo. Dois juízes relataram a 

ausência da opção “Nutricionista” no item A5 (função 

profissional), como também da opção “Não sei” nos itens C1 a 

C4 .Tais avaliações foram acatadas, com a inserção da opção 

“Nutricionista” no item A5, como também da opção “Não sei” na 

seção C quando da possibilidade dessa opção de resposta. Um 

quarto juiz sugeriu acrescentar no item B2 (forma de 

conhecimento sobre a segurança do paciente) o local de 

trabalho como fonte de informação, já no item D4 (atividades de 

conscientização) incluir acerca dos esclarecimentos realizados 
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por terceiros, ou a inclusão do item “( ) outros: justifique”. Foi 

considerada a inserção da opção “Local de trabalho” no item 

B2, enquanto no item D4, acrescentada a opção “Outros. 

Especifique” seguindo o modelo adotado pelo instrumento em 

outras questões. 

 Em relação à presença de questionamento 

desnecessário e presente, apenas 20% dos juízes apontaram 

quanto à necessidade de ajustes, um dos quais afirmou não ter 

importância para o instrumento à indagação quanto ao sexo do 

entrevistado, essa consideração não foi acatada devido à 

identificação do perfil do profissional ser importante para a 

tomada de decisões quanto às ações a serem implementadas 

no ambiente de trabalho. Estudo realizado com o mesmo 

delineamento (REIS, 2013), corrobora a inclusão das questões 

relacionadas ao perfil do entrevistado, levando em 

consideração, também, o sexo. O outro juiz sugeriu colocar os 

itens B7, B8 e B9 (relacionados à formação profissional) de 

forma objetiva, no entanto os itens não foram alterados a fim de 

se obter maior fidedignidade das respostas. Um terceiro juiz 

reforçou alterações que ele tinha sugerido no item “Clareza”, 

tendo sido já abordadas anteriormente. 

 

CONCLUSÕES  

 

O entendimento dos profissionais de saúde quanto à 

relevância do cuidado seguro é fundamental na construção da 

cultura da segurança do paciente. A utilização de um 

instrumento acurado para avaliação do conhecimento nesse 

segmento é primordial para qualificar a assistência à saúde, 

devido à possibilidade de mensurar periodicamente o 

conhecimento dos profissionais acerca do assunto. 
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  Dessa forma, através da validação do instrumento 

proposto por esse estudo, foi possível definir um modelo válido 

para futura aplicação junto aos profissionais de saúde na 

intenção de averiguar a necessidade de treinamento ou 

capacitação e fornecer subsídios para a definição de 

estratégias na construção de uma cultura de segurança. 
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RESUMO: 
Objetivou-se realizar ações educativas em saúde para 
prevenção de doenças e promoção de saúde entre os usuários 
do transporte público numa cidade do interior da Paraíba. 
Utilizou-se Metodologia Ativa do tipo Aprendizagem Baseada 
em Problema (ABP) na assistência de 584 indivíduos que se 
encontravam no Terminal de Integração de ônibus público na 
área central da cidade de Campina Grande – PB no período de 
agosto a dezembro de 2017. Na primeira etapa, o assistido foi 
abordado e convidado a participar voluntariamente da 
intervenção, caso positivo, era conduzido ao acolhimento. 
Posteriormente, aferiu-se pressão arterial e foram anotadas as 
medidas antropométricas. Por último, o assistido era sabedor 
da sua situação quanto ao Índice de Massa Corpórea e níveis 
pressóricos, recebendo orientações acerca da necessidade de 
adoção de hábitos de vida saudáveis. Dos assistidos, 69 e 31% 
eram do sexo feminino e masculino, respectivamente. Destes, 
84,8% apresentou-se em situação de sobrepeso, 35,6% 
obesidade grau I, 15,9% obesidade grau II e 2,89% obesidade 
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grau III. Quanto aos níveis pressóricos, 85,63% e 68,23% da 
população masculina e feminina, respectivamente, apresentou 
níveis pressóricos elevados. Através da realização de ações 
educativas em saúde, preveniram-se as DCNT e seus agravos, 
colaborando para a manutenção do bem-estar da população. 
Palavras-chave: Obesidade. Hipertensão. Educação em 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

correspondem às doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias crônicas, diabetes e cânceres, sendo incluídas 

nesse grupo as desordens mentais e neurológicas, doenças 

bucais, ósseas e articulares, desordens genéticas, patologias 

auditivas e oculares. Estas geram sofrimento não só para os 

indivíduos acometidos, como também para família e sociedade, 

necessitando de atenção continuada, assistência qualificada e 

garantia de políticas públicas (OMS, 2005). 

São consideradas um importante problema de saúde 

pública, sendo resultado do envelhecimento populacional, 

situação que ocasionou mudanças no perfil epidemiológico das 

doenças, com a redução das doenças infectocontagiosas e 

aumento na prevalência das doenças crônicas (OLIVEIRA; 

FAORO; CUBAS, 2017). 

Representam cerca de 60% de todo ônus decorrente de 

doenças no cenário mundial. Havendo expectativas que em 

2020 sejam responsáveis por até 80% da carga de doenças nos 

países em desenvolvimento, considerando que atualmente o 

índice de aderência aos tratamentos propostos é de apenas 

20% (OMS, 2003). Em 2011, no Brasil, as mortes por DCNTs 
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correspondiam a 72,7 % do total de óbitos registrados no 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (MALTA  et al., 

2014).  

Medidas preventivas eficazes devem ser utilizadas para 

a atenuação dos impactos decorrentes das DCNTs, por 

intermédio da adoção de ações de nível populacional e oferta 

oportuna de cuidados de saúde que quando instituídas 

conjuntamente, apresentam-se custo-efetivas, inclusive nos 

países de baixa renda (FILHA et al., 2015). 

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, desenvolvido em 2011, 

objetivou promover desenvolvimento e implementação de 

políticas publicas efetivas integradas e sustentáveis, 

considerando as evidências para prevenção e controle das 

DCNT e seus fatores de risco (BRASIL, 2013). Em que são 

considerados como os principais fatores de risco o tabagismo, 

alimentação inadequada, inatividade física e consumo 

prejudicial de bebidas alcoólicas (DUCAN et al., 2012). 

Em 2013, realizou-se a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS), que se trata da pesquisa mais ampla sobre a saúde e 

seus determinantes no Brasil, compondo dessa forma o sistema 

de monitoramento de DCNT, fornecendo informações acerca 

dos fatores de risco e morbidade dessas doenças (MALTA et 

al., 2015). 

Tendências recentes apontam certa diminuição na 

mortalidade de algumas doenças crônicas (doenças 

cardiovasculares e respiratórias crônicas) o que sugere que os 

enfrentamentos necessários estão sendo realizados. No 

entanto, o número de portadores que requerem atendimentos 

tende aumentar, necessitando de qualificação, organização e 
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ampliação na assistência ofertada pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) (DUCAN et al., 2012).    

Sendo fundamental que a atenção básica seja capaz de 

fornecer o cuidado necessário ao usuário do SUS, fortalecendo 

vínculos entre a população e os pontos de atenção, 

possibilitando atenção integral ao individuo acometido por 

condições crônicas (BRASIL, 2013).  

As práticas educativas em saúde, por meio da 

identificação de fatores de risco e fornecimento de orientações 

visam à promoção de saúde e melhorias na qualidade de vida 

e redução de agravos. Considerando a problemática a cerca 

das DCNT e a necessidade de realização de medidas 

preventivas destas, objetivou-se a realização de ações 

educativas em saúde para prevenção de doenças e promoção 

de saúde entre usuários do transporte público numa cidade do 

interior da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de intervenção social utilizando metodologia 

ativa do tipo aprendizagem baseada em problemas acerca de 

Doenças crônicas Não Transmissíveis desenvolvidas no 

Terminal de Integração do centro de Campina Grande – PB, 

realizada com 584 passageiros de transporte público coletivo, 

no período de agosto a dezembro de 2017. 

A presente intervenção faz parte das atividades do 

projeto de extensão Educação em Saúde: Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis, vinculado ao Programa Educação e 

Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas (PEPAD) 

devidamente cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
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da Universidade Estadual da Paraíba. O PEPAD integra as 

atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Educação e Atenção 

a Saúde (NEAS) da Universidade Estadual da Paraíba. 

A extensão universitária pode ser entendida como função 

social da universidade, sendo uma maneira especifica de 

desenvolver ensino e pesquisas, e também como forma 

supletiva para realizações de ações comunitárias (SÍVERES, 

2013). 

Atualmente, representa um importante instrumento 

utilizado para o desempenhar do compromisso social, 

possibilitando que a comunidade tenha contato direto com os 

conhecimentos adquiridos na academia por meio dessas ações 

extensionistas, favorecendo o enriquecimento mútuo de ambos 

com o aproveitamento das atividades (RODRIGUES et al., 

2013). 

O público alvo desse estudo foi passageiro de transporte 

público coletivo que se encontrava no Terminal de Integração, 

independente do sexo, disposto a participar voluntariamente 

das intervenções do presente Projeto de Extensão. Não foram 

considerados no presente estudo indivíduos aposentados ou 

pensionistas, que não tivessem referido à profissão que 

desempenham e aqueles menores de 18 anos.  

Todas as informações obtidas no decorrer das 

intervenções foram registradas em Ficha Padrão NEAS, onde 

são dispostas em um primeiro momento as anotações 

referentes a sexo, idade, profissão e alguns fatores de risco, a 

fim de traçar perfil do assistido. Na segunda parte são 

registradas medidas antropométricas referente aos níveis 

pressóricos observados e Índice de Massa Corporal (IMC). 

As informações foram obtidas a partir de técnicas de 

fundamentação do cuidado, seguindo as orientações 



INTERVENÇÃO SOCIAL POR MEIO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

298 
 

necessárias para obtenção fidedigna dos valores observados e 

seu posterior registro, utilizou-se de estatística descritiva, 

visando melhor reflexão de fatores de riscos nos indivíduos 

assistidos que apontem a presença ou possibilidade de 

desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

Obtinham-se as medidas antropométricas utilizando uma 

balança mecânica com régua antropométrica para observação 

de peso e altura, variáveis necessárias para realização de 

calculo de Índice de Massa Corporal (IMC), por intermédio da 

fórmula:  

IMC= peso (kg)/altura² (cm). 

O IMC é uma técnica utilizada para avaliar e classificar o 

indivíduo quanto seu estado nutricional, sendo amplamente 

utilizado em pesquisas cientificas, porém apresenta algumas 

limitações (GUEDES; BISCUOLA; LIMA, 2015). Calcula-se 

dividindo o peso corporal em quilogramas, pelo quadrado da 

estatura em centímetros, não sendo um indicador capaz de 

avaliar a variação na distribuição da gordura corporal 

(ALMEIDA et al., 2011). 

No entanto, foi o instrumento escolhido para realização 

das intervenções por ser de fácil manuseio e apresentar-se 

como suficiente para alertar aos assistidos, quando da ciência 

dos valores alterados.   

Os índices utilizados para classificação do IMC seguiam 

os padrões fornecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(1997) considerando-os em baixo peso (18,5 Kg/m²), peso 

adequado (18,5-24,9 Kg/m²), pré-obeso (25-29,9 Kg/m²), 

obesidade grau I (30-34,9 Kg/m²), obesidade grau II (35-39,9 

Kg/m²) e obesidade grau III (maior ou igual 40 Kg/m²). 

Já a aferição da Pressão Arterial (PA) é uma prática 

recomendada em toda avaliação médica, sendo considerada 
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uma técnica simples e de fácil realização, que pode ser 

negligenciada ou até mesmo realizada de forma incorreta 

(MAYNARDE et al., 2017). 

No momento para aferição da pressão arterial foram 

seguidas as orientações necessárias para preparo do paciente 

na realização do procedimento de aferição da PA a partir do uso 

do estetoscópio e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio. 

Os padrões obtidos foram classificados de acordo com o 

que preconiza o Ministério da Saúde (2006) em Normal 

<120x80mmHg, Pré Hipertensão os valores entre 120-139x80-

89mmHg, Hipertensão Estágio I os valores entre 140-159x90-

99mmHg e Hipertensão Estágio II ≥ 160x100mmHg. 

 Nos casos que a pressão arterial se encontrava muito 

elevada, o procedimento era realizado novamente no membro 

contrário ao anterior e ambos os níveis observados eram 

comparados, levando-se em consideração a presença de 

variações de 1 a 2 escores de um membro para outro são 

aceitáveis. Essa conduta foi realizada como forma de obter 

mensuração fidedigna que pudesse direcionar a equipe a 

orientação dos usuários sobre a importância da aferição da PA, 

bem como o esclarecimento quanto à necessidade de procurar 

especialista ou unidade especializada que pudesse dar suporte 

aos casos de continuidade ou piora no quadro observado. 

Após a interpretação dos valores obtidos e registro dos 

dados em Ficha Padrão NEAS, o indivíduo participante da 

intervenção era sabedor de sua condição, e caso fossem 

observados valores que indicassem sobrepeso, obesidade grau 

I, grau II ou grau III e condições de hipertensão arterial. Eram 

ofertadas orientações quanto à necessidade de adoção de 

hábitos de vida saudáveis, controle do peso, diminuição do 

consumo de sal e produtos industrializados, prática de 
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atividades físicas, abandono do uso do tabaco e bebidas 

alcoólicas e uso adequado da medicação prescrita 

anteriormente para controle da Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), respeitando horários e dosagens, no caso dos usuários 

já diagnosticados por médico e que faziam uso de drogas para 

controle das comorbidades apresentadas. 

A identificação prévia dos fatores de risco para as 

DCNTs representa uma atividade que permite a promoção da 

modificação de comportamentos, a redução dos riscos 

decorrentes dessas doenças e dos custos relacionados, 

possibilitando melhorias na saúde e qualidade de vida da 

população (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de intervenção do projeto foram 

assistidos 584 indivíduos que se encontravam no Terminal de 

Integração, sendo a sua maioria representada pelo sexo 

feminino (69%) e 31% do sexo masculino. 

A menor busca de cuidados preventivos de saúde pela 

população masculina se explica em parte pelo fato que alguns 

mantêm uma perspectiva fundamentada em um eixo sócio-

histórico, em que se consideram “super-heróis” e que dessa 

forma não adoecem (GONÇALVES; FARIA, 2016). 

Relacionando a doença a sinais de fragilidade e 

vulnerabilidade, não a entendendo como uma condição 

biológica, fatores esses que contribuem para que eles se 

cuidem menos, estando dessa forma mais sujeitos a situações 

de risco (LEMOS et al., 2017). 

Dessa forma, faz-se necessário o desenvolver de 

melhores condições voltadas ao acolhimento dessa população 
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nos serviços de saúde, partindo das unidades básicas até os 

serviços de média e alta complexidade, de forma que coexista 

harmonia entre as políticas públicas de saúde (LOPES; 

SARDAGNA; IERVOLINO, 2017).  

Em relação às faixas etárias observadas, temos que a 

população feminina apresentou-se em sua maioria (65,75%) 

entre 41-65 anos, seguida pelas assistidas entre 21-40 anos 

(31,51%) e 2,74 % de 18 a 20 anos de idade. 

Entre os assistidos do sexo masculino, observou-se que 

68,5% se encontravam na faixa etária entre 41-65 anos, 27,09% 

entre 21 e 40 anos e 4,41% entre 18 e 20 anos de idade. Como 

se observa no estudo de Bidinotto; Simonetti; Bocchi (2016) que 

aponta que os homens mais velhos procuram mais o serviço de 

saúde, apresentando inclusive prevalências significativas de 

DCNTs.  

Quanto às profissões, observa-se a população feminina 

referiu 48 profissões distintas, entre estas, as mais frequentes 

domésticas/diaristas (20,3%) consideradas em conjunto por 

apresentarem similaridade nas atividades desenvolvidas, 

seguida das donas de casa (17%), estudantes (9,6%), 

auxiliares de serviços gerais (6,2%), vendedoras (6%) e 2,97% 

alegarem estarem desempregadas.  

As demais profissões apresentaram frequência abaixo 

de 1%, destas as advogadas, agentes de saúde, auxiliares de 

contabilidade, babás, bilheteiras, designs, doceiras, 

empacotadoras, enfermeiras, feirantes, garis, lavadeiras, 

monitoras, operadoras de caixa, operadoras de máquina, 

radiologistas, seguranças, técnicas eletricista, técnicas em 

informática e técnicas em segurança do trabalho apresentaram 

prevalência de 0,24% cada uma. As auxiliares administrativas, 

bibliotecárias, camareiras, garçonetes, manicures e 
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recepcionistas apresentaram prevalência de 0,5%, seguidas 

das cozinheiras com 0,74%. 

Tabela 1. Profissão/ocupação da população feminina. 

Profissão Quantidade                              Total 

(%) 

    (n)                               

(n=403) 

Agricultora 10                                              2,5 

Artesã 4                                                 1 

Assistente Social  4                                                 1 

Autônoma  11                                              2,72 

Aux. de Serviços 

Gerais 

 25                                              6,20 

Cabeleireira 4                                                  1 

Comerciante 12                                                 3 

Copeira  4                                                  1 

Costureira  8                                                  2 

Cuidadora 6                                                1,50 

Doméstica/Diarista 82                                              20,34 

Dona de Casa 69                                              17,12 

Encarregada 7                                                 1,70 

Estudante  39                                             9,70 

Funcionária Pública 8                                                 2 

Professora 20                                                5 

Secretária 9                                               2,23 

Téc. em Enfermagem  4                                                 1 

Vendedora  24                                                6 

Zeladora 5                                               1,24 

Fonte: O autor, 2018. 
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A população masculina assim como a população 

feminina, também referiu 48 tipos distintos de atividades 

laborais. Dentre estas, as mais frequentes foram: Funcionário 

Público (13,2%), vendedor (12,1%), agente de trânsito (9,9%) e 

vigilante (6%), 2% referiram estarem desempregados (Tabela 

2). 

Tabela 2. Profissão/ocupação da população masculina. 

Profissão Quantidade                              Total 

(%) 

     (n)                                

(n=403) 

Agentes de Trânsito 18                                                9,9 

Agricultores 3                                                1,6 

At. de Telemarketing 2                                                1,10 

Autônomos 12                                              6,6 

Aux. de Serviços 

Gerais 

5                                                2,7 

Balconistas 2                                                1,10 

Carpinteiros 2                                                1,10 

Carroceiros 2                                                1,10 

Cobradores 2                                                1,10 

Comerciantes 6                                                3,3 

Eletricistas  4                                                2 

Estoquistas 2                                                1,10 

Estudantes 11                                               6 

Frentistas  2                                               1,10 

Funcionário Públicos 24                                               13,2 

Garis 2                                                 1,10 

Jardineiros 2                                                 1,10 

Mecânicos 2                                                 1,10 
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Motoristas 7                                                 3,86 

Operador de 

Máquinas 

2                                                 1,10 

Porteiros 3                                                 1,65 

Professores 2                                                 1,10 

Serventes 5                                                 2,76 

Técnico de 

Laboratórios 

2                                                 1,10 

Vendedores 22                                               12 

Vigilantes 11                                                6 

Fonte: O autor, 2018. 

Os administradores, responsáveis por almoxarifado, 

artista plástico, assistente técnico, auxiliar de depósito, 

bilheteiro, chaveiro, cinegrafista, consultor, contador, educador 

ambiental, encanador, gazeteiro, marceneiro, marketing, 

microempresário, pedreiro, polidor, segurança, taxista, técnico 

administrativo e técnico de enfermagem apresentaram 

prevalência de 0,55% cada um. 

Entre os assistidos avaliados, os agentes de trânsito 

representaram a parcela da população masculina que 

permanecia por mais tempo no local de realização das 

intervenções, pois exercem suas atividades trabalhistas no 

local. Este, que por sua vez pode ser considerado um ambiente 

propenso a condições de estresse, tendo em vista o número 

significativo de indivíduos que ali circulam, o barulho provindo 

dos ônibus, além das questões que envolvem segurança. 

Considerando as particularidades que envolvem os 

Agentes e Fiscais de Trânsito (Figura 1), resolveu-se analisá-

los com mais atenção e percebeu-se que 44% destes 

afirmavam o consumo de bebidas alcoólicas, estavam em 

condições de sobrepeso e apresentavam níveis pressóricos 
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elevados. Destes, 55% alegaram sedentarismo, representando 

assim, importante condição para desenvolvimento de DCNTs, 

necessitando de investimentos para sensibilização dessa 

população e atenuação das situações observadas.  

FIGURA 1. Agentes de Trânsito e fatores de risco para 

DCNT. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

Em relação aos fatores de risco, observados na Figura 1, 

no decorrer das intervenções, o assistido era questionado 

quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, prática de tabagismo 

e sedentarismo. Sendo a identificação dos fatores de risco um 

importante instrumento para formulação de estratégias que 

almejem a educação em saúde para sensibilização da 

população quanto à necessidade de adoção de hábitos de vida 

saudáveis (CARLUCCI et al., 2013).  

 Dessa forma, observou-se que 11,66% da população 

feminina alegaram a não realização de nenhum tipo de 

exercício físico e 5,52% da população masculina também 

alegaram sedentarismo.  

Sedentarismo

Níveis Pressóricos

Sobrepeso

Consumo de bebidas
alcóolicas

40%          50%
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Durante as intervenções o assistido era estimulado a 

buscar o abandono do sedentarismo, considerando os 

benefícios obtidos por meio das atividades físicas, trabalho 

cardiovascular, redução do peso corporal, melhora na absorção 

de glicose, que em conjunto atuam na prevenção das DCNTs 

(PEREIRA et al., 2017).     

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 7,18% da 

população masculina e 4,21% da população feminina alegaram 

a prática. Já em relação ao tabagismo da população masculina 

e feminina, 6,62% e 4,96%, referiram o consumo tabaco, 

respectivamente. Destes, 5,52% da população masculina e 

2,72 % da população feminina alegaram tanto o consumo de 

bebidas alcoólicas quanto o consumo de tabaco. 

Fato que está de acordo com o observado na literatura, 

considerando que no estudo de Garcia e Freitas (2015) a maior 

prevalência no consumo de bebidas alcoólicas se deu na 

população masculina (21,6%) em relação à população feminina 

(6,6%). Condição preocupante tendo em vista que a literatura 

aponta que a mortalidade por causas associadas ao consumo 

de álcool em homens é elevada no Brasil (GARCIA et al., 2015). 

Em relação ao consumo de tabaco, assim como no 

nosso estudo, Malta et al., (2011) aponta que se observam 

maiores prevalências na população masculina (17,3%) em 

relação ao observado na população feminina (11,2%).  

Os assistidos também eram questionados se em algum 

momento de sua vida haviam recebido diagnóstico médico 

referente à presença de DCNTs, observando-se que da 

população masculina alegaram HAS (19,88%) e diabetes 

(7,73%) Já da população feminina 34,45% afirmaram ter HAS e 

8,68% diabetes. Fato que está de acordo com o observado no 

estudo de Malta et al., (2015) em que quando questionados 
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acerca da presença de DCNTs já instaladas a população 

feminina apresentou maior prevalência (50,4%) quando 

comparadas a população masculina (39,2%), sendo a 

hipertensão arterial a doença mais referida em ambos os sexos. 

Em relação aos níveis pressóricos, Figura 2, tem-se que 

60,2% da população masculina apresentaram níveis 

pressóricos elevados (120-139/80-89 mmHg), 16,6% padrões 

de Hipertensão Arterial-Estágio I (140-159/90-99mmHg) e 

8,83% padrões de Hipertensão Arterial-Estágio II.  Os níveis 

pressóricos, no sexo feminino, apresentaram-se 46,15% níveis 

pressóricos elevados, 16,37% padrões de Hipertensão Arterial-

Estágio I e 5,7% padrões de Hipertensão Arterial-Estágio II.  

FIGURA 2. Elevação dos níveis pressóricos. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

A alta elevação nos níveis pressóricos é um fato 

alarmante e que requer bastante atenção, considerando que o 

estudo de Abreu e Moreira (2014) aponta que a hipertensão é 

um importante problema de saúde pública e que se torna 

indispensável à adesão aos tratamentos propostos para 

redução nos níveis pressóricos, morbimortalidade associadas e 

demais complicações decorrentes da hipertensão. 

Em relação ao IMC, a maioria da população masculina 

se apresentou em situação de sobrepeso (46,6%), seguida de 

Sexo Feminino

Sexo Masculino

60%            80%                100%
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16% em obesidade grau I, 7,2% obesidade grau II e 1,65% 

obesidade grau III, conforme Figura 3.  

FIGURA 3. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL MASCULINO 

 
Fonte: O autor, 2018. 

Já a população feminina se apresentou, em sua maioria, 

com sobrepeso (38,2%), seguida por 19,6% em situação de 

obesidade grau I, 8,7% obesidade grau II e 1,24% obesidade 

grau III, conforme Figura 4. 

 

FIGURA 4. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL FEMININO 

 

 
 

Fonte: O autor, 2018. 

 

A literatura aponta aumento da prevalência no excesso 

de peso entre a população masculina ao analisar investigações 

entre os anos de 2010 (30,1%) e, 2014 (36,4%) fato que não foi 
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observado entre a população feminina (SOUSA E BARBOSA, 

2017). 

O estudo de Oliveira et al., (2018) a partir da avaliação 

do IMC observou-se que a população masculina apresentou 

maior excesso de peso (71%) quando comparado a população 

feminina (55%). 

Como no estudo de Borba et al., (2012) em que também 

se observou alta prevalência de excesso de peso na população 

masculina (80%) fator que pode conduzir a diminuição dos anos 

de vida produtiva e deixar o indivíduo mais propenso ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de 

atividades que se relacionem a políticas públicas que 

promovam saúde, bem-estar e qualidade de vida entre a 

população, por meio da responsabilização e autocuidado, 

representando um caminho eficaz para prevenção e tratamento 

de obesidade (WANDERLEY E FERREIRA, 2010). 

O sobrepeso e obesidades observadas no nosso estudo 

estão de acordo com o observado no estudo de Gigante; Moura; 

Sardinha (2009) onde as maiores prevalências de excesso de 

peso foram apresentadas pela população masculina e se 

observaram semelhanças entre a prevalência de obesidade em 

ambos os sexos. 

As orientações desenvolvidas no Terminal de Integração 

acerca de DCNTs consideram as particularidades dos 

assistidos, observando a discussão quanto à disponibilidade 

para desenvolvimento de atividades físicas, hábitos alimentares 

saudáveis e força de vontade para abandono do consumo 

excessivo de álcool e tabaco. Além deesclarecer acerca dos 

benefícios obtidos para saúde por meio da adoção de tais 

medidas, como também os agravos decorrentes da não adoção 
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de mudanças nos hábitos do cotidiano, quando necessárias. De 

modo geral, os assistidos se mostraram satisfeitos com as 

atividades desenvolvidas, interessados em adotar práticas que 

previnam o acometimento das DCNTs e os seus agravos, e, 

melhor controlar os já acometidos por alguma condição crônica.  

 

CONCLUSÕES 

 

Observamos que a população masculina se fez minoria 

entre os assistidos, apresentaram-se na faixa etária mais 

avançada, entre 41-65 anos, fazendo maior consumo de 

bebidas alcoólicas (7,18%), tabaco (6,62%), condições de 

sobrepeso (46,6%) e maiores elevações nos níveis pressóricos 

(85,63%). Faz-se necessário maior chamamento dessa 

população para atividades preventivas de saúde, a fim haver 

sensibilização dos mesmos quanto aos benefícios do 

autocuidado e possíveis agravos decorrentes da ausência dos 

mesmos nas buscas pelo serviço de saúde. 

A população feminina apresentou-se em maioria na faixa 

etária mais avançada (65,75%), sedentárias, com maiores 

prevalências de Hipertensão Arterial Sistêmica e diabetes já 

diagnosticadas, além de apresentaram maiores prevalências 

relacionadas à obesidade. Fica então observado, que por mais 

que as mulheres sejam a população mais presente nos 

cuidados preventivos de saúde, estas necessitam de 

orientações que venham a prevenir as freqüentes observações 

relacionadas DCNTs, com ênfase nos fatores de risco, para que 

haja mudança no perfil observado e melhorias a saúde da 

população. 

Desenvolver as atividades educativas em saúde no 

Terminal de Integração permitiu o alcance de um grande 
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número de indivíduos, alguns destes alegavam, em 

determinados momentos da ação, que não tinham tempo para 

buscar outros meios de cuidados a saúde e que por justamente 

estarem a caminho do trabalho encontravam as ações como um 

caminho rápido e eficaz para observação das situações frente 

obesidade e hipertensão arterial.  

O presente estudo espera contribuir para sensibilização 

da população, dos gestores e profissionais quanto à dimensão 

dos problemas relacionados às DCNTs e a necessidade de 

medidas que atuem positivamente nos determinantes dessas 

doenças, colaborando para formulação de políticas públicas e 

melhorias na qualidade de vida da população. 
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RESUMO: Objetivou-se realizar ações de cunho educativo e 
preventivo acerca das Doenças Crônicas Não Transmíssiveis 
(DCNTs) correlacionadas a fatores preditórios como obesidade 
e sobrepeso. Foi utilizada metodologia ativa do tipo 
Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) nas intervenções 
acerca das DCNTs que foram realizadas no Terminal de 
Integração de Ônibus, localizado na região central da cidade de 
Campina Grande na Paraíba, no decorrer de todo o mês de 
Julho de 2018, totalizando cerca de 350 atendimentos. No 
primeiro momento os passageiros foram abordados acerca da 
intervenção que constava de educação em saúde acerca de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Caso se dispusera a 
participar de forma voluntária da intervenção, eram então 
encaminhados ao acolhimento. Neste segundo momento, 
registravam-se informações referentes ao perfil social, físico e 
clínico do assistido. No terceiro momento, eram mensurados 
peso e altura, obtendo o índice de Massa Corporal (IMC), por 
fim, diante dos resultados, o assistido recebia orientações 
voltadas para adoção de práticas saudáveis que resultaram em 
uma melhor qualidade de vida do assistido. Pôde-se observar 
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que da totalidade de assistidos, 66,85% eram portadores de 
alguma Doença Crônica Não Transmissível, destes 57,45% 
apresentavam obesidade ou sobrepeso. Faz-se necessária 
educação em saúde em espaços de grande circulação de 
pessoas por esta colaborar com o aparecimento de DCNTs, 
como a obesidade.   
Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 
Educação em Saúde. Obesidade. 
 

INTRODUÇÃO  

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) se 

apresentam como doenças multifatoriais que se desenvolvem 

no decorrer da vida e são de longa duração (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,2014). A obesidade se caracteriza pelo acúmulo de 

gordura corporal e pode acarretar graves problemas de saúde 

(MELO, 2018). Trata-se, simultaneamente, de uma doença e de 

um dos fatores de risco mais importantes para o surgimento de 

outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como 

doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). No Brasil a obesidade cresceu 60% em dez 

anos, de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016 (VIGITEL, 2017).   

A obesidade, é diagnosticada por meio do cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC), que é realizado seguindo 

algumas considerações, divide-se o peso (Kg) do paciente pela 

sua altura (metros) elevada ao quadrado. De acordo com o 

padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

quando o resultado fica entre 18,5 e 24,9 kg/m2, considera-se 

peso normal. Entre 25,0 e 29,9 kg/m2, sobrepeso, e, acima 

deste valor, a pessoa é considerada obesa (MELO, 2018). 

O obeso tem maior propensão a desenvolver doenças 

crônicas. E a epidemia da obesidade vem acompanhada de 



OBESIDADE E SOBREPESO: PREDITORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS 

316 
 

elevado número de novos casos de pessoas com doenças 

crônicas não transmissíveis no mundo (MELO, 2018; VARGAS 

et al., 2017). 

Diante destas circunstâncias, torna-se imprescindível a  

mudança nos hábitos alimentares, estilo de vida, bem como, 

uma maior presença de ações de educação em saúde e, 

principalmente, a decisão de cada indivíduo frente as DCNTs, 

em especial, a obesidade. 

Estimativas da OMS indicam que as doenças crônicas 

não transmissíveis são responsáveis por 68% do total de 38 

milhões de mortes ocorridas no mundo em 2012 (WHO, 2014). 

No Brasil, as DCNTs também se constituem como o problema 

de saúde de maior magnitude e correspondem a cerca de 75% 

das causas de morte em todo o território nacional (GLOBAL 

BURDEN OF DISEASE STUDY, 2015). 

Entre as DCNTs com maior prevalência no Brasil, 

encontra-se a hipertensão arterial sistêmica seguida do 

diabetes mellitus (FILHA et al., 2013). De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016) a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) se apresenta como uma condição 

clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos 

níveis pressóricos, ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se 

associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, agravada pela presença de outros 

fatores de risco (FR), como  a obesidade e o sobrepeso. 

Já o diabetes mellitus, compreende uma síndrome de  

etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 

incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, (2009). Caracteriza-se por uma  

hiperglicemia crônica que sofre influência direta da obesidade e 
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do sobrepeso nos distúrbios do metabolismo dos carboidratos, 

lipídeos e proteínas.  

Diante deste contexto, tornam-se necessárias 

intervenções voltadas a educação em saúde com a finalidade 

de controlar a obesidade e o sobrepeso na população. Além da 

disponibilidade de informações e orientações acerca da 

obesidade que visem uma melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, uma vez que esta se apresenta como um fator de risco 

crescente nas últimas décadas. 

O presente artigo objetivou apresentar as ações 

educativas em saúde realizadas em um terminal de integração 

de ônibus situado na cidade de Campina Grande, Paraíba, 

como forma de prestar orientações acerca da obesidade e do 

sobrepeso na prevenção as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi utilizada Metodologia Ativa do tipo Aprendizagem 

baseada em Problema (ABP) no atendimento aos usuários do 

transporte público, que se encontravam no Terminal de 

Integração da cidade de Campina Grande, Paraíba, no mês de 

Julho de 2018, durante a realização de intervenções em saúde 

acerca das DCNTs. 

De acordo com a Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público (STTP) da cidade de Campina Grande, 

Paraíba, mais de 30 mil pessoas circulam todos os dias no 

Terminal de Integração, que está situado no centro da cidade e 

conta com serviços de quatro empresas de ônibus associadas, 

responsáveis pelo transporte público coletivo de toda a 

população campinense. 
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As intervenções aconteceram nas terças e quartas-feiras 

no período da manhã no decorrer do mês de Julho de 2018. 

Foram realizadas por meio do projeto “Educação em Saúde: 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis” que é vinculado ao 

Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da Universidade 

Estadual da Paraíba  (NEAS/UEPB). 

Inicialmente, os passageiros que se encontravam no 

Terminal de Integração eram apresentados ao projeto de 

extensão, e caso estes optassem por participar, de forma 

voluntária, eram então direcionados ao acolhimento. 

No acolhimento, era possível obter informações 

correspondentes ao sexo, idade, profissão, presença de 

doenças crônicas não transmissíveis já diagnosticadas e alguns 

fatores que predispõe ao desenvolvimento dessas doenças, 

como sedentarismo. 

 Posteriormente, eram obtidos valores referentes às 

medidas antropométricas do usuário de transporte público 

coletivo, cuja finalidade era a realização do cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC) para observar a situação nutricional do 

indivíduo quanto à obesidade e o sobrepeso, e por fim, eram 

realizadas as orientações em saúde para prevenção ou 

minimização da presença de preditores de DCNTs, como 

obesidade e sobrepeso. 

As Informações que foram obtidas eram registradas no 

Formulário padrão NEAS e repassadas aos indivíduos acerca 

da sua situação, orientando-os e instruindo-os a adotar hábitos 

de vida saudável, controlar o peso, diminuir a ingestão de 

alimentos industrializados, buscarem praticar atividade física e 

seguir os horários e doses do esquema terapêutico prescrito 

pelo médico. Era fornecido também, um cartão de 

acompanhamento aos usuários para que houvesse retorno as 
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intervenções no Terminal de Integração de ônibus e mantivesse 

o incentivo a boas práticas em saúde. 

A mensuração do peso foi realizada por intermédio de 

uma balança calibrada sob comando de um avaliador treinado. 

Este orientou o usuário a se manter de pé e em posição 

estática. Quanto a altura, algumas etapas devem ser 

consideradas: o usuário deve permanecer em pé, com as mãos 

estendidas, cabeça erguida e olhando para um ponto fixo na 

altura dos olhos. Nesse instante, o avaliador baixa a parte 

móvel do estadiômetro, fixa-a bem contra a cabeça do 

indivíduo, trava-a e direciona-o a descer da plataforma da 

balança para que a leitura da estatura possa ser então 

executada (ARAÚJO, 2015). 

Em seguida, buscava-se obter os valores do Índice de 

Massa Corporal (IMC) conforme o padrão estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde partindo da fórmula: IMC = peso 

(Kg) / altura²(cm). Caso os resultados obtidos, após o cálculo, 

fossem inferior a < 18,5 indicava que o indivíduo estava abaixo 

do peso. Entre ≥ 18,5 e < 25 era considerado peso ideal, já, 

entre ≥ 25 e < 30 sobrepeso, e, acima de ≥ 30 se caracterizava 

como obesidade. 

Conforme padrões estabelecidos pela OMS à obesidade 

compreendem três níveis, sendo grau I com IMC entre 30 e 34,9 

Kg/m2, grau II entre 35 e 39,9 Kg/m2 e, grau III ou obesidade 

mórbida, com IMC acima de 40 Kg/m2 (PUGLIA, 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Durante as intervenções realizadas no Terminal de 

Integração de Ônibus da cidade de Campina Grande, Paraíba, 

350 pessoas foram assistidas no decorrer do mês de Julho, 
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sendo em sua maioria do sexo feminino (56,86%) e, 

correspondente a 43,14% do sexo masculino (Tabela 1). Em um 

recorte de pesquisa por sexo,foi observado que o sexo feminino 

(28%) utiliza-se mais do transporte coletivo de ônibus para 

deslocamentos diários que os indivíduos do sexo masculino, 

19% (MOREIRA, 2015).  

Evidencia-se os motivos da presença predominante do 

público feminino no terminal de integração, a maior 

necessidade devido às atividades pessoais como estudo e 

trabalho. Outra justificativa cabível se dá pela questão da 

socialização que as mulheres recebem. Desde cedo, para 

reproduzirem e consolidarem os papéis que as tornam 

responsáveis, quase que exclusivamente, pela manutenção 

das relações de cuidados e prestação de serviços aos outros, 

sobretudo, no âmbito familiar (LYRA et al., 2003). 

 

Tabela 1 - Perfil social dos usuários do transporte público. 

Campina Grande, Paraíba, 2018.  

PERFIL n % 

Sexo   
Feminino 
Masculino 

199 
151 

56,86 
43,14 

Faixa Etária   

> 21 anos 
21-41 anos 
41-59 anos 
< 60 anos 

11 
56 
97 
186 

3,14 
16,1 
27,71 
53,14 

Profissão   
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Aposentado 
Ambulante 
Estudante 
Outros 

170 
38 
41 
101 

48,57 
10,85 
11,71 
28,85 

Fonte: O autor, 2018. 

Um estudo verificou que a construção social de 

masculinidade tem relação bastante direta com os modos de 

perceber e de viver o processo do adoecimento e de cuidado 

com o corpo. Ademais, o acesso e frequência aos serviços de 

saúde estão relacionados diretamente ao fato de que os 

indivíduos pertencentes ao sexo masculino não se reconhecem 

como doentes. Além disso, a disciplina do autocuidado, que já 

foi incorporada à rotina das mulheres desde cedo, apresenta 

baixo desempenho entre os homens conforme Oliveira et al., 

(2015). Este estudo corrobora com o percentual mais baixo do 

público masculino comparado ao feminino no terminal de 

integração de ônibus quanto a procura pelos serviços de 

educação em saúde que foram ofertados. 

Em relação a faixa etária, o público idoso se apresenta 

em maior número, 53,14%, seguido dos usuários com idades 

entre 41 e 59 anos que totaliza cerca de 27,71%. Já, o público 

com idades entre 21 e 41 anos somam 16,1%, e, com 3,14% 

encontram-se os usuários de transporte coletivo abaixo dos 21 

anos.  

Conforme indicado em um levantamento acerca do 

transporte público encomendado pela Confederação Nacional 

da Indústria – CNI (2014) foi constatado que diariamente, um 

quarto dos brasileiros (25%) utilizam o transporte coletivo  para 

ir ao trabalho ou escola, explicando a grande movimentação de 

pessoas no decorrer de toda a semana no terminal de ônibus. 
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Quanto ao percentual das profissões, 48,57% dos 

usuários do transporte coletivo são aposentados. Esta 

informação torna perceptível a maior concentração desse 

público como usuário de transporte público coletivo. As demais 

profissões se dividiam entre estudantes (1,71%), Ambulantes 

(10,85%) e outros que correspondiam a 28,85%.  

Foi bastante perceptível que mesmo a circulação de 

estudantes sendo bastante considerável, diariamente, no 

terminal de integração de ônibus apenas 1,71% das pessoas 

assistidas faziam parte desse público. Conforme pesquisa 

realizada pelo Instituto IPSOS (2010) a faixa etária que menos 

procura assistência de saúde e exames preventivos é a dos 

jovens, explicando dessa forma o número reduzido de 

atendimentos dirigidos a essa classe. 

Em relação aos padrões de índice de massa corporal, 

observou-se que dentre os 350 usuários do transporte público 

que foram  assistidos pela presente intervenção no Terminal de 

Integração a maioria apresenta Índice de Massa Corporal 

elevado (74,72%), correspondente a sobrepeso e obesidade.  

Na Tabela 2, revela-se que 45,41% apresentam 

sobrepeso, enquanto 23,42% Obesidade Grau I, 5,41% 

Obesidade Grau II, 1,48% Obesidade Grau III, e apenas 24% 

da população assistida apresenta peso ideal, os assistidos que 

se encontravam abaixo do peso somaram 0,57%. Estudos 

realizados pela Vigitel (2017) corroboram com os resultados 

encontrados, demonstrando que, nos últimos 10 anos, a 

prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, 

passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Os índices 

de sobrepeso também subiram de 42,6% para 53,8% no 

mesmo período. 
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Tabela 2 - Índice de Massa Corporal dos usuários do Terminal 

de Integração. 

IMC SITUAÇÃO n % 

< 18,5 
≥ 18,5 e < 25 
≥ 25 e < 30 
≥ 30 e < 34,9 
≥ 35 e < 39,9 
> 40 

Abaixo 
Peso Ideal 
Sobrepeso 
Obesidade I 
Obesidade II 
Obesidade III 

2 
80 
159 
85 
19 
5 

0,57 
22,85 
45,42 
24,28 
5,42 
1,42 

Fonte: O autor, 2018. 

Quanto à relação entre  a obesidade e o sobrepeso como 

preditores das doenças crônicas não transmissíveis, foi 

observado que dentre todos os assistidos pelo projeto de 

educação em saúde, cerca de 66,81% possuíam alguma 

doença crônica não transmissível já diagnosticada (Gráfico 1).  

Enfatizando que a presença de ao menos uma DCNT estava 

associado, para a população brasileira a uma maior utilização 

dos serviços de saúde entre pessoas doentes Malta et al., 

(2017). Dados esses que coincidem também com os obtidos 

pela Pesquisa Nacional de Saúde (2014), na qual, cerca de 

40% da população adulta brasileira, o equivalente a 57,4 

milhões de pessoas, possuem pelo menos uma doença crônica 

não transmissível (DCNT). 

Segundo Malta et al., (2017) a população com doenças  

crônicas não transmissíveis utiliza mais os serviços de saúde 

que as que não registram nenhuma patologia crônica. Assim, 

como foi percebido também no percentual de assistidos do 

terminal de integração, que majoritariamente era de indivíduos 

que apresentavam alguma DCNT. 
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Gráfico1 - Preditores das DCNTs. 

Fonte: O autor,2018. 

 

Dentre os 66,81% dos assistidos que possuem alguma 

Doença Crônica Não Transmissível, 57,41% deles, 

apresentavam o índice de massa corporal elevado, e apenas 

9,49% possuíam o IMC ideal. O estudo de Malta et al., (2017) 

também mostrou ter referido a presença de, ao menos, uma 

doença crônica entre a população estudada. Oliveira et al., 

(2016) constatou que dentre os fatores de risco para surgimento 

dessas DCNTs o excesso de peso se mostrou mais prevalente. 
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Assim como também foi observado de forma bastante 

significativa neste estudo.  

Apresentaram-se 79,91% dos assistidos com 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e, 20,09% com Diabetes 

Mellitus (DM). Essa percepção também foi evidenciada na 

pesquisa da Pesquisa Nacional de Saúde (2013) que revelou 

que a hipertensão atinge 31,3 milhões de pessoas acima de 18 

anos no Brasil, este dado, corresponde a 21,4% da população. 

Já o Diabetes atinge 9 milhões de brasileiros, o que 

corresponde a 6,2% da população adulta, ficando nítida a forte 

presença dessas doenças crônicas não transmissíveis entre a 

população brasileira. 

Ao observar os índices de massa corporal obtidos, 

notou-se que os portadores de hipertensão arterial apresentam 

índice de massa corporal elevado. O estudo de Burgos et al., 

(2014) também referiu a obesidade como um dos principais 

preditores para doenças crônicas não transmissíveis, de modo  

que, suas interferências prejudica a estrutura vascular, criando 

condições favoráveis para o surgimento da hipertensão e de 

outras doenças cardiovasculares. Todavia, é importante 

salientar que a HAS tem muitas outras causas que ainda não 

foram totalmente definidas (LOPES, 2014). 

O mesmo pode ser observado em portadores de 

diabetes mellitus, Gomes et al., (2012), em estudo com 

diabéticos de dez cidades brasileiras, encontraram elevações 

no índice de massa corporal entre os portadores de DM. A 

associação entre excesso de peso e o diabetes mellitus já se 

encontra bem estabelecido na literatura científica, Pimenta 

(2013), podendo ser reforçado pelas elevadas proporções de 

excesso de peso nos estudos que investigam esse preditor em 

portadores do diabetes mellitus. 
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As recomendações frente a essas patologias visam 

promover uma diminuição nos seus principais fatores de risco, 

como a obesidade e sobrepeso.  

 Acredita-se que estabelecer globalmente metas claras 

de redução das DCNTs e dos seus fatores de risco, garantindo 

acesso à assistência e a políticas de promoção, prevenção e 

vigilância são medidas que poderão contribuir para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis 

(MALTA E SILVA JÚNIOR, 2013), a exemplo da assistência 

com orientações prestadas no presente estudo.  

Desse modo, pode-se destacar a importância dessas 

recomendações nas intervenções de educação em saúde, no 

qual o seu maior alcance se dá por meio da promoção a saúde  

cuja finalidade é combater os fatores preditórios que conduzem 

ao surgimento de novos casos e ao agravamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), dando ênfase a 

hipertensão arterial sistêmica e ao diabetes mellitus. 

No desenrolar do estudo, ficou perceptível a relação 

direta entre  doenças crônicas não transmissíveis, sobrepeso e 

níveis de obesidade. Desse modo, as orientações foram 

voltadas para a questão da adoção de hábitos alimentares 

saudáveis e a prática de atividades físicas regularmente, bem 

como, ao uso adequado do tratamento terapêutico (BEJA et al., 

(2014). Na prevenção se deve centrar nas escolhas e 

comportamentos individuais, além de fatores sociais e 

ambientais que os influenciam. 

A prática de atividades físicas regularmente, além de 

proporcionar inúmeros benefícios para saúde, ainda é o 

principal meio de combater o sobrepeso e a obesidade. 

Conforme Obes (2013) os benefícios promovidos pelo exercício 

físico na saúde das pessoas são comprovados pela sua 
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atuação na melhoria da aptidão cardiorrespiratória, da 

composição corporal e do bem‐estar psicossocial do individuo. 

E é justamente por esses motivos que o exercício físico tem sido 

usado como uma importante ferramenta na prevenção e no 

tratamento da obesidade, juntamente com a adoção de uma 

alimentação saudável. 

 A maioria das recomendações clínicas de tratamento 

da obesidade se baseia na união de diversas intervenções 

como mudança de hábitos alimentares, uso de medicamentos 

e prática regular de atividade física, sendo necessário 

identificar, avaliar ou quantificar a magnitude da contribuição 

das possíveis formas de tratamento no combate a obesidade e 

consequentemente às doenças crônicas não transmissíveis 

(PAES, 2014) 

Outrossim, entre as inúmeras ações em curso para o  

enfrentamento das práticas alimentares inadequadas na 

população brasileira, destaca-se o 'Guia Alimentar para a 

População Brasileira: Promovendo a alimentação saudável' 

(2013), que entre as suas orientações prioriza o consumo de 

alimentos in natura ou minimamente processados, 

especialmente aqueles de origem vegetal, em detrimento ao 

grande consumo de alimentos ultraprocessados na atualidade 

como refrigerantes, frituras e doces (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

A prática de ações educativas em saúde possibilitou uma 

percepção e um conhecimento mais abrangente acerca da 

obesidade e do sobrepeso como preditores das doenças 

crônicas não transmissíveis, de modo que, também permitiu 
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que fossem ofertadas orientações que possibilitassem tanto o 

acesso as informações quanto a uma melhoria na qualidade de 

vida das pessoas, por meio da adoção aos hábitos saudáveis. 

A maioria dos assistidos compreendeu a população de 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs)  

que apresentavam o índice de massa corporal elevado, 

revelando com isso uma necessidade maior de buscar fazer o  

acompanhamento do usuário frente à situação e atingir esse 

público. Faz-se necessário a sensibilização dos assistidos 

quanto aos fatores agravantes, obesidade e sobrepeso, para a 

sua condição patológica, bem como, para preditor de outras 

doenças graves. 

A sensibilização para educação em saúde quanto às 

doenças crônicas não transmissíveis deve ser realizada 

também com o público jovem. A maioria circula de transporte 

público coletivo, no entanto, buscam os serviços em menor 

proporção, o que pode vir a acarretar futuros casos de doenças 

crônicas. 

Todos os usuários do transporte público de Campina 

Grande, Paraíba encontrados no terminal de integração e 

assistidos pela presente intervenção receberam orientações 

acerca do modo como adotar hábitos saudáveis, e, em muitos 

casos, como abandonar as condutas inadequadas que 

encontravam-se presentes até então na sua rotina. 

As orientações eram repassadas com clareza, de modo 

que o conhecimento transmitido, durante toda a assistência, 

possuísse uma linguagem bastante acessível para o 

aprendizado e entendimento mais facilitado para o assistido. 

Observou-se que há uma grande participação e 

aceitação da população quanto às intervenções realizadas no 

Terminal de Integração de ônibus deixando notória a 
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importância de ações educativas para prevenção e controle das 

Doenças Cônicas Não Transmissíveis (DCNTs) e de seus 

preditores.  

Em virtude do que foi mencionado, as atividades 

realizadas pelo projeto de “Educação em Saúde: Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis” mostrou-se uma ferramenta 

imprescindível na promoção e na prevenção de doenças 

crônicas, podendo até mesmo ser ampliado para outras 

localidades na cidade de Campina Grande, Paraíba. 
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RESUMO: Arboviroses são infecções ocasionadas por 
arbovírus, vírus transmitidos pelos artrópodes, usualmente os 
hematófagos, como, por exemplo, mosquitos. Atualmente, 
existem cerca de aproximadamente 545 tipos de arbovírus, 
dentre os quais 150 estão relacionados com infecções em 
humanos, sendo de maior circulação os da Dengue, Zika e 
Chikungunya. O Brasil, por ser um país predominantemente 
tropical, possui condições favoráveis à multiplicação e 
disseminação desses arbovírus. Dessa forma, torna-se 
imprescindível a educação da população a respeito desta 
temática, visto que os índices de acometimento por esses vírus 
ainda são altos e decorrem principalmente do descuido da 
população acerca do tema. O presente artigo trata-se de um 
relato de experiência de estágio extracurricular realizado na 
empresa Sesc (Unidade Açude Velho, em Campina 
Grande/PB), no período de março a outubro do corrente ano, 
cujo plano desenvolvido abordou práticas educativas voltadas 
ao cuidado e prevenção no âmbito das arboviroses. As práticas 
educativas empregadas a fim de alcançar a promoção da saúde 
por meio da prevenção dessas arboviroses compreenderam 
palestras, orientações e rodas de conversas. Mediante o 
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desenvolvimento desse plano de estágio constatou-se que os 
conhecimentos sobre as arboviroses ainda são poucos se 
comparados ao seu índice de disseminação, e que a 
abordagem desse tema à população é crucial para a diminuição 
dos índices de acometimento pelos vírus da dengue, Zika e 
Chikungunya. 
Palavras-chave: Palestras. Arbovírus. Promoção da saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses são infecções causadas por arbovírus, 

vírus transmitidos pelos artrópodes, comumente hematófagos 

e, são assim designados não somente por sua veiculação 

através destes, mas principalmente, porque parte do seu ciclo 

replicativo ocorre nos insetos (LOPES et al., 2014). Estas 

infecções caracterizam-se como um problema de saúde pública 

crescente no mundo, principalmente pelo seu potencial de 

disseminação, de adaptação a novos ambientes e hospedeiros 

(vertebrados e invertebrados), e por apresentar a capacidade 

de causar epidemias extensas (DONALISIO et al., 2017).  

As arboviroses têm se tornado importantes e constantes 

ameaças em regiões tropicais devido às rápidas mudanças 

climáticas, desmatamentos, migração populacional, ocupação 

desordenada de áreas urbanas, precariedade das condições 

sanitárias que favorecem a amplificação e transmissão viral 

(LOPES; LINHARES; NOZAWA, 2014). 

Segundo o Boletim Epidemiológico editado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde, com dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação em 2018, até a Semana 

Epidemiológica 10, compreendida entre os dias 31 de 

dezembro de 2017 à 10 de março de 2018, foram registrados 

51.930 casos prováveis de dengue, com uma incidência de 25,0 
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casos/100 mil habitantes, e outros 25.962 casos suspeitos 

foram descartados; foram registrados 14.261 casos prováveis 

de febre de Chikungunya, com uma incidência de 6,9 casos/100 

mil habitantes; destes, 8.475 (59,4%) foram confirmados e 

outros 2.103 casos suspeitos foram descartados; foram 

registrados 1.174 casos prováveis de febre pelo vírus Zika no 

país, com taxa de incidência de 0,6 caso/100 mil hab.; destes, 

197 (16,8%) foram confirmados (BRASIL, 2018a). 

O Brasil, por ser um país predominantemente tropical, 

possui condições climáticas que são favoráveis para essa 

circulação e manutenção viral. Atualmente, existem cerca de 

545 tipos de arbovírus, dentre os quais 150 estão relacionados 

com infecções em humanos. Em 2015, no país, circularam pelo 

menos nove arbovírus patogênicos, destacando-se dentre eles 

os vírus da Dengue (DENV), da Zika (ZIKV) e o da Chikungunya 

(CHIKV), transmitidas pelo mosquito do tipo Aedes, 

amplamente distribuído no Brasil (FIGUEIREDO, 2015; 

HONÓRIO et al., 2015; PINTO JÚNIOR et al., 2015). Estes três 

arbovírus mais incidentes produzem epidemias urbanas, tendo 

exclusivamente o homem como amplificador vertebrado. 

Segundo dados publicados no portal do Ministério da 

Saúde no corrente ano, o novo Levantamento Rápido de 

Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) indica que 

1.153 municípios brasileiros (22%) apresentaram um alto índice 

de infestação, com risco de surto para dengue, Zika e 

Chikungunya. Com isso, o Ministério da Saúde alerta a 

necessidade de intensificar as ações de combate ao Aedes, 

mesmo durante o outono e inverno, em todo o país (BRASIL, 

2018b). 

As manifestações clínicas das arboviroses podem variar 

desde doença febril (DF) indiferenciada, moderada ou grave, 
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erupções cutâneas e artralgia (AR), a síndrome neurológica 

(SN) e síndrome hemorrágica (SH). A DF geralmente se 

apresenta com sintomas de gripe, como febre, cefaleia, dor 

retro-orbital e mialgia. A SN pode manifestar-se como mielite, 

meningite e/ou encefalite, com mudanças de comportamento, 

paralisia, paresia, convulsões e problemas de coordenação. A 

AR manifesta-se como exantema ou rash maculopapular, 

poliartralgia e poliartrite, enquanto que a SH é evidenciada 

pelas petéquias, hemorragia e choque combinado com uma 

redução intensa de plaquetas (LOPES; LINHARES; NOZAWA, 

2014). Com frequência, os quadros graves são conhecidos 

somente após circulação viral em extensas epidemias, muitas 

vezes mostrando impacto imprevisível na morbidade e 

mortalidade (FIGUEIREDO, 2015).  

Considerando toda a problemática envolta às 

arboviroses, vale destacar que, o principal meio de proteção à 

estas infecções consiste na prevenção mediante restrição dos 

vetores. Desse modo, a educação em saúde é considerada 

uma importante ferramenta para a disseminação de 

informações que auxiliem no combate a estes vetores, 

contribuindo à promoção em saúde (SALCI et al., 2013). Com 

isso, o presente relato de experiência objetiva expor que as 

práticas educativas voltadas ao cuidado e prevenção no âmbito 

das arboviroses, é um tema de suma importância para ser 

tratado, pois promove a orientação do público quanto as 

principais arboviroses no contexto social, enfatizando os 

métodos de prevenção através de ações educativas, 

contribuindo para a promoção de saúde, o bem-estar social e a 

qualidade de vida por meio da educação em saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente artigo trata-se de um relato de experiência de 

estágio extracurricular realizado na empresa Sesc (Unidade 

Açude Velho, em Campina Grande/PB), no período de março a 

outubro do corrente ano, cujo plano desenvolvido abordou 

práticas educativas voltadas ao cuidado e prevenção no âmbito 

das arboviroses, cujo público-alvo foi a terceira idade. As 

atividades foram supervisionadas pela enfermeira Audrey 

Sanny Alves de Freitas. O plano foi realizado com três grupos 

de idosos matriculados no Trabalho Social com Idosos (TSI).  

As reuniões aconteciam cada dia com um grupo, sendo 

realizadas nas segundas, terças e quartas, de 14:30 às 16:00, 

uma vez ao mês. Cada grupo era composto por 

aproximadamente 50 idosos, predominantemente mulheres. 

As atividades desenvolvidas foram fundamentadas na 

realização de palestras educativas, a fim de que cada grupo do 

TSI adquirisse o conhecimento suficiente sobre os cuidados e 

prevenção no âmbito das arboviroses. Cada encontro abordou 

um tema específico sobre as arboviroses de maneira dinâmica. 

As palestras envolveram a utilização de slides como principal 

material demonstrativo, propiciando a exposição de imagens 

ampliadas dos vetores transmissores dos arbovírus, larvas, 

ciclo reprodutivo entre outras. Além disso, um material 

educativo, contendo todos os assuntos tratados durante as 

palestras destes meses, foi elaborado, de modo a ser entregue 

a cada idoso no último encontro. Este material fornece aos 

idosos as informações básicas dos temas para consulta em 

caso de qualquer dúvida. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A reunião inicial compreendeu a apresentação do tema 

a ser abordado durante os encontros, assim como a frequência 

de realização destes. Foi exposta a definição de arboviroses, 

com ênfase na Dengue, Zika e Chikungunya, que consistem 

nas mais incidentes. A palestra foi iniciada com uma imagem 

ampliada dos dois tipos de mosquitos responsáveis pela 

transmissão da dengue, Zika e Chikungunya, no caso o Aedes 

aegypti e Aedes albopictus, questionando ao grupo a identidade 

destes. Os nomes dos mosquitos e as principais características 

que os diferenciam entre si (Aedes aegypti possui uma 

característica exclusiva que é o desenho de uma lira nas costas, 

enquanto que o Aedes albopictus possui uma listra vertical) 

foram expostos. Foi discutido que, dentre os dois mosquitos o 

mais conhecido é o do tipo Aedes aegypti, pois este habita 

comumente centros urbanos, ao contrário do albopictus que 

vive mais em florestas e jardins, fato que torna este último 

desconhecido pela população. Foi exposto que, estes eram 

diferentes do mosquito Culex, conhecido como muriçoca, por 

não emitirem zumbido audível, por picarem mais durante a 

manhã/tarde e, por possuir o corpo e pernas com manchas 

brancas, além disso, o Aedes aegypti e Aedes albopictus tem 

predileção por água limpa e parada enquanto que o Culex 

prefere água de esgoto.  

No primeiro encontro do segundo grupo, uma senhora 

levantou o seguinte questionamento acerca do tema: “Qual a 

importância em saber a diferença entre os mosquitos e o que 

isso irá acrescentar em minha vida?”. Foi então explicado que 

saber tal diferença é crucial para evitar a disseminação desse 

mosquito, pois ao identificar um mosquito Aedes em uma 
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residência significa que por perto há algum foco e que este 

precisa ser encontrado e destruído o mais rápido possível, 

visando à redução do índice de infecções por vírus da dengue, 

Zika e Chikungunya. Posteriormente, outro questionamento 

também foi levantado: “O que adianta eu diferenciar os 

mosquitos e fazer a minha parte se meus vizinhos não fazem? 

”. Foi então abordado o papel de cada cidadão no combate das 

arboviroses, visto que, mediante negligência da população os 

índices de disseminação do mosquito podem ser extremos, 

conduzindo as elevadas taxas de infecções pelos vírus 

supracitados. 

O último assunto tratado no primeiro dia de 

desenvolvimento do plano de estágio foi a transmissão do vírus, 

a qual ocorre apenas pelas fêmeas dos mosquitos, decorrente 

da necessidade da hematofagia para maturação dos ovos, ao 

contrário dos machos que se alimentam de seiva. Ainda, foram 

comentadas algumas das principais curiosidades acerca das 

características desses mosquitos, como por exemplo, picam 

mais pela manhã/tarde, evitam estar expostos ao sol, não 

emitem zumbido audível, o tempo médio de vida é cerca de 30 

dias e, um único mosquito pode dar origem a cerca de 1500 

outros. Ao fim, foi aberto um tempo para possíveis 

questionamentos referentes ao que foi discutido, encerrando 

assim, o primeiro encontro. 

Esta ordem cronológica de exposição dos assuntos foi 

seguida de maneira igual em todos os três grupos. A Figura 1 

representa o primeiro encontro realizado com o grupo da terça-

feira, no caso o grupo 2. A primeira reunião em ambos os 

grupos foi realizada na unidade SESC- Centro, devido a 

reforma na unidade Açude Velho. 
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Figura 1. Primeiro encontro realizado com o segundo grupo de 

idosos. 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

Na segunda reunião com cada grupo, foram relembrados 

alguns tópicos discutidos anteriormente, como as 

características dos mosquitos transmissores, a importância em 

saber distingui-los e o tempo médio de vida destes. Além disso, 

foi mostrado mais uma vez a imagem ampliada do Aedes 

aegypti e Aedes albopictus, a fim de facilitar a fixação destas 

pelos idosos. Iniciando-se novo assunto sobre a temática, foi 

exposto por meio de uma imagem todo o ciclo de transmissão 

do vírus, destacando-se que, após infectado com vírus o 

mosquito passa a transmiti-lo enquanto viver. Posteriormente, 

foi ressaltado que as infecções pelo vírus da dengue, Zika e 

Chikungunya possuem sintomas que são bastante parecidos, 

mas que algumas características específicas ajudam a 

diferenciar cada uma. Em seguida, foram expostos, 

separadamente, os principais aspectos das arboviroses. 
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Iniciando-se com a Dengue, foi questionado se algum 

componente do grupo já havia sido infectado com o respectivo 

vírus, obtendo-se resposta positiva em todos os três grupos. 

Neste tópico, foi abordado que o vírus da dengue possui quatro 

sorotipos, DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, enfatizando que 

uma pessoa pode ser infectada pelos quatro sorotipos enquanto 

viver, aumentando as chances de apresentar o quadro 

hemorrágico em uma reinfecção. Foi-se discutido a ação do 

vírus no corpo de uma pessoa infectada, o qual começa a se 

replicar no organismo, mas especificamente nas fibras 

musculares, levando o indivíduo a apresentar as fortes dores 

musculares características da dengue. Foi citado também que 

o período de incubação do vírus, isto é o período que decorre 

da infecção até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas 

é de 4 a 7 dias, podendo variar de 3 a 14 dias. Em seguida, 

cada sinal e sintoma apresentado por uma pessoa infectada foi 

abordado, bem como, os motivos pelos quais eram manifestos, 

mostrando-se também os cuidados a serem tomados a fim de 

aliviar os mesmos.  

Os sinais e sintomas citados foram febre alta, náuseas e 

vômitos, dor de cabeça e retrorbitária, exantemas, mal-estar, 

cansaço extremo e mialgia, mostrado uma imagem ilustrativa 

ao fim da exposição dos mesmos. Logo após, foi discutido 

sobre a dengue hemorrágica, cujos sinais e sintomas 

apresentados são inicialmente parecidos com a dengue 

clássica, porém, ao terceiro ou quarto dia verificam-se 

manifestações hemorrágicas nos ouvidos, gengivas, olhos e 

nariz. Foi explicado que, na dengue hemorrágica há uma 

produção anormal das células de defesa, aumentando também 

a liberação de outras substâncias naturais de um processo 

infeccioso, cuja elevação de líquidos intravasculares levam à 
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lesão nas paredes dos vasos sanguíneos, ocasionando má 

função vascular, que associada à redução de índices de 

plaquetas (mediante atividade viral) resultam em hemorragia. 

Outro ponto importante tratado foi sobre o perigo da 

automedicação, enfatizando que nestas infecções deve-se 

evitar o uso de medicamentos à base do ácido acetilsalicílico, 

como a aspirina ou AASS. 

Dando prosseguimento à reunião, o próximo tópico 

tratado foi sobre a Zika. Inicialmente foi questionado se alguém 

já tinha tido vivência com o vírus e, de forma similar a resposta 

foi positiva em todos os grupos. O período de incubação do 

vírus (aproximadamente 10 dias) e a sintomatologia semelhante 

à dengue clássica foram abordadas, destacando-se que o vírus 

da Zika é mais fraco e por isso, os sintomas são mais leves e 

normalmente desaparecem entre 4 a 7 dias. Logo após, foi 

exposto os sinais e sintomas apresentados em uma pessoa 

infectada com o vírus da Zika (como febre, manchas vermelhas 

e coceira na pele, dores nas articulações, dor de cabeça, 

cansaço físico e mental, vermelhidão e sensibilidade nos olhos), 

o porquê que os mesmos ocorriam e quais os cuidados que 

devem ser tomados a fim de aliviar tais sintomas. Abordou-se 

também a principal complicação da Zika, a Síndrome de 

Guillain-Barré, ocasionada por infecção bacteriana ou viral, no 

caso da Zika por infecção viral. Levantou-se um 

questionamento em um dos grupos se a síndrome acontecia 

apenas na Zika e, foi respondido que esta ocorria por infecção 

bacteriana e viral, mas, que no caso da Zika era viral, como já 

dito anteriormente e que essa síndrome acontecia na Zika 

porque o tipo de vírus tinha predileção por células neuronais, 

acomentendo o sistema nervoso. O tópico sobre a Zika foi 
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finalizado com uma imagem ilustrativa mostrando os sinais e 

sintomas.  

O terceiro e último tópico a ser tratado na reunião foi 

referente a Chikungunya. Antes de iniciar o assunto, foi 

questionado se alguém do grupo teve infecção pelo vírus da 

mesma e assim como na dengue e Zika a resposta também foi 

positiva em todos os grupos. Inicialmente, falou-se do vetor 

transmissor e destacou-se que segundo o Ministério da Saúde 

já houveram casos em que houve transmissão do vírus por meio 

de transfusão sanguínea. Comentou-se sobre o significado da 

palavra Chikungunya, que diz respeito “aqueles que se dobram” 

em um dos idiomas da Tânzania; tal analogia se dá porque as 

pessoas acometidas pelo vírus da Chikungunya sentem fortes 

dores nas articulações. Posteriormente, foram citados os 

principais sinais e sintomas como febre, dor de cabeça, fortes 

dores e inchaço nas articulações das mãos, pés, tornozelos e 

pulsos. Foi abordado que o vírus da Chikungunya tem 

predileção pelas células do sistema articular e que por isso eles 

se acumulam nas articulações causando as fortes dores, que 

podem se tornar crônicas.  

 Em conclusão, foi mostrado uma imagem com os sinais e 

sintomas da dengue, Zika e Chikungunya, ressaltando as 

principais diferenças entre estas. Após isto, foi aberto um 

período para possíveis questionamentos acerca do que foi 

tratado, encerrando assim a abordagem sobre o tema. A Figura 

2 ilustra o segundo encontro com o primeiro grupo de idosos. 
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Figura 2. Segundo encontro realizado com o primeiro grupo de 

idosos. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No terceiro encontro com cada grupo, abordou-se sobre 

a prevenção no âmbito das arboviroses, no qual por meio de 

slides e também de alguns materiais foram expostas as 

principais medidas e técnicas que podem ser utilizadas a fim de 

evitar a reprodução e disseminação dos mosquitos já 

existentes. Mais uma vez, foi mostrada a imagem ampliada com 

o Aedes aegypti e Aedes albopictus, relembrando as 

características específicas dos mesmos. Foi citada a principal 

forma de prevenção que é impedir a criação dos focos do 

mosquito, evitando deixar água limpa parada, também foi 

exibida uma imagem com as larvas do Aedes aegypti. Em 

seguida, foi mencionado os principais cuidados que devem ser 

tomados visando impedir a criação de focos, como manter a 
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caixa d`água tampada, evitar deixar pneus a céu aberto, evitar 

deixar garrafas e latas vazias destampadas em locais abertos, 

colocar o lixo em sacos fechados e tapar bem a lixeira, impedir 

a obstrução das calhas com consequente acúmulo de água, ter 

cuidado com os vasos das plantas. Todos os cuidados 

mencionados foram abordados com imagens expositivas. No 

cuidado referente aos vasos das plantas, foi apresentado o 

vaso auto irrigável e seus benefícios, bem como seu 

funcionamento. Mostrou-se o vaso auto irrigável que pode ser 

feito em casa, com apenas uma garrafa pet e uma trança feita 

de cordão de algodão com aproximadamente 40 cm de 

comprimento (Figura 3). Todo o percurso para a elaboração do 

mesmo foi mostrado na sala, de maneira simples e clara para 

que assim os idosos de cada grupo pudessem confeccionar o 

vaso auto irrigável em suas casas.  

 

Figura 3. Imagem do vaso auto irrigável elaborado e exposto 

na reunião. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Em continuidade à reunião, foram expostas dicas 

importantes de proteção, como utilizar mosquiteiros nas camas, 

usar raquetes elétricas, usar roupas compridas e claras, além 

do uso do repelente industrial ou caseiro.  As etapas para o 

preparo do repelente caseiro foram apresentadas, o qual requer 

como material ½ litros de álcool de cereais, 10 gramas de cravo 

da índia, e 100 ml de óleo corporal; para o preparo, inicialmente, 

mistura-se o álcool com o cravo da índia, deixando-se em um 

recipiente cerca de 6 a 8 dias (ressaltando-se a importância de 

agitar a mistura a cada dia, para que assim o repelente tenha 

uma concentração mais forte); decorrido o período, mistura-se 

o óleo com o líquido do recipiente, coa-se e obtêm-se o 

repelente caseiro. 

A Figura 4 ilustra o terceiro encontro realizado com o 

primeiro grupo de idosos. 

 

Figura 4. Terceiro encontro realizado com o primeiro grupo de 

idosos. 
 

 

 

 

 
Fonte: Autor. 
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A reunião, em cada grupo, foi encerrada com uma 

imagem contendo a seguinte frase: “O mosquito que mata não 

pode nascer”, enfatizando a necessidade da prevenção quanto 

à proliferação destes mosquitos, cuja responsabilidade cabe a 

todos.  

 

CONCLUSÕES  

 

Concluído o plano de estágio, pode-se afirmar que os 

índices de acometimento da população pelos vírus da dengue, 

Zika e Chikungunya são relativamente altos e, que os 

conhecimentos acerca destes ainda são pouco difundidos. Em 

cada grupo do TSI, pode-se observar que os conhecimentos 

que estes idosos possuem são oriundos de vivências pessoais, 

de familiares ou amigos, com os vírus. Este é um fator 

preocupante, pois a disseminação de conhecimentos é 

essencial à redução dos índices destas infecções, cuja 

prevenção depende de atitudes tomadas pela sociedade. 

O objetivo desse plano de estágio foi alcançado, levando 

conhecimento suficiente para a orientação da terceira idade 

quanto aos aspectos das principais doenças ocasionadas por 

arbovírus (dengue, Chinkungunya e Zika) com enfoque na 

prevenção, tornando-os multiplicadores do conhecimento.  

Embora tenha-se findado o plano de estágio, a temática 

deste não pode deixar de ser discutida, pois por meio da 

exposição e discussão desse tema a população se 

conscientizará a respeito das arboviroses, tomando as atitudes 

adequadas para evitar a disseminação do vírus e proliferação 

dos mosquitos. 
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RESUMO: Infecções parasitárias constituem problema de 
Saúde Pública associando-se a altos índices de 
morbimortalidade. Crianças são vulneráveis a aquisição de 
parasitoses intestinais, o que requer ações preventivas e de 
promoção da saúde. Objetivou-se relatar a experiência de 
educação em saúde realizada por enfermairas do Programa de 
Valorização da Atenção Básica com pré-escolares voltadas a 
prevenção de parasitoses intestinais. Trata-se de relato de 
experiência de atividades educativas desenvolvidas na 
Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma 
em março de 2014. Participaram 630 pré-escolares 
matriculadas em cinco creches municipais. Organizou-se as 
atividades em: 1- Entrada em campo: conhecendo o contexto 
das crianças em relação aos hábitos de alimentação e higiene;  
2- Apresentação de figuras com formas de contaminação e 
principais parasitas intestinais; 3- Apresentação das formas de 
prevenção das parasitoses intestinais; 4- Pintura e montagem 
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de painel expositivo sobre parasitoses intestinais: 
contaminação e agentes x prevenção e tratamento e 5- 
Administração profilática de Albendazol 400 mg. O lúdico 
estimulou a participação e interação entre profissionais e 
participantes. Dintiguiram-se formas de contaminação e 
prevenção das parasitoses intestinais e favoreceu adesão a 
Campanha visto que todas as crianças abordadas realizaram 
profilaxia. As ações de educação em saúde com ludoterapia 
constituiem ferramenta de participação, construção de 
conhecimentos, adoção de medidas de promoção da saúde, 
favorecendo a adesão dos escolares a profilaxia. 
Palavras-chave: Promoção da saúde. Pré-escolares. Serviços 
de Saúde Escolar. Parasitos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As infecções parasitárias constituem um grave problema 

de Saúde Pública no Brasil associando-se a altos índices de 

prevalência e morbimortalidade na infância por ocasionarem 

déficit pôndero-estatural, anemia ferropriva, além de alterações 

no processo de ensino-aprendizagem. Ao não realizarem 

medidas adequadas de higiene pessoal e, frequentemente, se 

exporem ao solo e à água (fontes de contaminação) as crianças 

são mais vulneráveis a aquisição de parasitoses intestinais, o 

que requer adoção de ações preventivas e de promoção da 

saúde (ARAUJO FILHO et al., 2011; ESCOBAR-PARDO; 

2010). 

A fase pré-escolar compreende a faixa etária de 3 a 6 

anos de idade. Este período é critico e importante para o 

desenvolvimento humano, fornecendo os alicerces para a 

aquisição de outras habilidades pelo desenvolvimento cognitivo 

e psicomotor. Caracteriza-se por uma fase na qual se agregam 

valores, conceitos, forma-se a identidade e se adquire os 
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primeiros hábitos de vida que irão repercutir significativamente 

na vida adulta, sendo o ambiente escolar fundamental para a 

contribuição nesse processo (MECCA; ANTONIO; MACEDO, 

2012). 

A escola configura-se como importante no cenário de 

educação em saúde por ser um ambiente privilegiado para 

intervir junto às crianças por meio da formulação e 

desenvolvimento de ações, programas e políticas públicas 

voltadas esse público (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013). 

Para o trabalho com esta clientela, requer-se a utilização 

de diversas metodologias que estimulem as crianças ao 

aprendizado significativo. Dentre as ferramentas que são 

utilizadas nesse sentido, a ludoterapia se destaca como  

ferramenta importante dentro do contexto escolar, uma vez que 

auxilia a compreensão das crianças durante o processo de 

ensino aprendizagem. Esta terapia faz uso do lúdico, que 

significa divertimento, para que a criança expresse seus 

sentimentos, afetos, por meio de jogos e brincadeiras, e passe 

a se relacionar com os outros de uma forma positiva 

(GIACOMELlO, MELO, 2011; MARANHÃO, 2011).  

Diante da necessidade de assistência integral a saúde e 

proteção da criança e do adolescente emergente desde a 

década de 1980 e visando a formulação, implementação, 

monitoramento e controle social de politicas constitucionais e 

estatutárias teve-se como marcos legais a Constituição federal 

de 1988 e a aprovação do ECA em 1990, que preconiza a 

promoção, proteção e direitos da criança e sua família BRASIL, 

2002).   

Uma das últimas políticas propostas pelo Ministério da 

Saúde e da Educação brasileira para otimizar a promoção da 

saúde dos escolares, foi o Programa Saúde na Escola (PSE), 
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instituído através do Decreto Presidencial nº 6.286, em 5 de 

dezembro de 2007, a partir da conformação de redes de 

corresponsabilidade, como estratégia de fortalecimento das 

medidas de educação em saúde no âmbito escolar, para 

otimizar a promoção da saúde  por meio da formação de 

crianças e adolescentes conscientes das práticas de 

autocuidado, bem como para a detecção de agravos a saúde 

de forma precoce, e modificação dos indicadores de 

morbimortalidade (BRASIL, 2005; BRASIL, 2007; BRASIL, 

2015).  

Diante da necessidade de capacitar os profissionais 

atuantes na atenção primária e fortalecer a integração das 

ações de ensino-serviço-comunidade, o Ministério da Saúde em 

2014 por meio do Programa de Valorização da Atenção Básica 

(PROVAB), selecionou enfermeiros para atuarem junto ao PSE 

visando à consolidação das ações propostas pelo mesmo. 

  Parte-se do pressuposto que o ambiente escolar é de 

fundamental relevância para a implementação de ações de 

educação em saúde voltadas ao fortalecimento da capacidade 

de decisão individual e às práticas de saúde e autocuidado, 

bem como a saúde comunitária. Nessa conjectura, elaborar 

estratégias para desenvolver práticas de educação em saúde 

para pré-escolas, ainda constitui-se um desafio exposto pelas 

Equipes de Saúde da Família (ESF) na implementação das 

ações do PSE, referentes a um dos seus componentes 

estruturantes, que é o eixo II da política, ou a educação em 

saúde.  

Percebe-se que, devido o estágio de desenvolvimento no 

qual muitas vezes as crianças encontram-se, as rodas de 

conversa e as palestras educativas, tão amplamente utilizadas, 

requerem adaptação para que os educandos consigam 
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compreender e compartilhar as experiências vivenciadas de 

forma reflexiva e considerando ainda a metodologia adequada 

para a idade da criança (XAVIER et al., 2014).   

Partindo-se da necessidade de se adotar estratégias 

para trabalhar com este público alvo, buscou-se desenvolver 

práticas com base na ludoterapia enquanto ferramenta 

educativa, nas ações pertinentes ao componente II do PSE em 

articulação com a Campanha Nacional de Hanseníase, 

Verminoses e Tracoma, no intuito de contribuir para o 

aprendizado dos discentes envolvidos no processo e adoção 

hábitos de promoção da saúde para prevenção e tratamento de 

parasitoses intestinais.  

Assim, objetivou-se relatar a experiência de educação 

em saúde realizada por enfermeiras do Programa de 

Valorização da Atenção Básica com pré-escolares voltadas a 

prevenção de parasitoses intestinais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência de atividade 

educativa desenvolvida por enfermeiras vinculadas ao 

Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) com 

pré-escolares.  

As atividades foram desenvolvidas no município de 

Barbalha-CE. Para selecionar estrategicamente o lócus do 

estudo, primeiramente, realizou o levantamento de todas as 

instituições escolares, totalizando 33 instituições, a fim de 

selecionar aquelas que seriam alvo das intervenções, 

considerando o trabalho com o público alvo desejado, foram 

selecionadas cinco creches municipais, sendo três localizadas 
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na zona urbana e duas localizadas na zona rural, abrangendo 

crianças de distintos níveis socioeconômicos e culturais.  

O público alvo foi composto por crianças regularmente 

matriculadas nas escolas públicas municipais que participam do 

PSE e que estavam presentes no momento da atividade 

educativa. Um total de 630 educandos, cuja faixa etária variou 

de dois a cinco anos de idade, participaram do processo 

educativo durante cinco dias consecutivos no mês de  março de 

2014.  

As atividades foram elaboradas pelas autoras de acordo 

com um roteiro de etapas que utilizaram figuras lúdicas para 

colorir, lápis para pintar e painel temático de exposição, 

contextualizando os desenhos com práticas de alimentação, 

higienização e hábitos de vida dos educandos, o que 

possibilitava a reflexão sobre as práticas diárias. Após cada 

questionamento e expressão das vivências pelos discentes 

contextualizadas com os desenhos coloridos pontuava-se 

aspectos positivos e adequações a serem implementadas, 

discutidas dentro do contexto sociocultural; seguindo-se do 

fechamento sobre a melhor proposição a ser adotada pela 

autoanálise conjunta.  

Finalizou-se com um feedback, verificando a apreensão 

do conhecimentos pela análise da verbalização dos discentes e 

dos painéis expositivos sobre formas de prevenção, 

contaminação e tratamento contruídos pelos educandos ao final 

da atividade.  

As ações corroboraram com a proposição de trabalho do 

PSE no tocante ao preconizado no componente II englobando 

as linhas de ação: Ações de segurança alimentar e promoção 

da alimentação saudável; Saúde e Prevenção nas Escolas 
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(SPE) e Promoção da saúde ambiental e desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2014).  

Em cada dia foi desenvolvido a mesma atividade nas 

cinco Unidades Escolares, no horário matutino, habitualmente 

destinado à aula, perfazendo cerca de quatro horas por dia para 

o desenvolvimento da ação educativa por escola.  

As crianças foram estimuladas a participarem das 

atividades com auxilio da ludoterapia (repersentada na 

intervenção pelos desenhos animados presentes nas figuras), 

com vistas a promover a integração entre profissionais e 

participantes, ao passo que se utilizou dos conhecimentos 

prévios das crianças para construir novos conceitos sobre as 

temáticas em discussão, de modo a tornarem-se agentes ativos 

da promoção do autocuidado.  

O relato de experiências teve suas etapas organizadas 

em cinco etapas: 1- Entrada em campo: conhecendo o contexto 

das crianças em relação aos hábitos de alimentação e higiene;  

2- Apresentação de figuras com formas de contaminação e 

principais parasitas intestinais; 3- Apresentação das formas de 

prevenção das parasitoses intestinais; 4- Pintura e montagem 

de painel expositivo sobre parasitoses intestinais: 

contaminação e agentes x prevenção e tratamento e 5- 

Administração profilática de Albendazol 400 mg. 

Os resultados foram apresentados de forma descriva e 

interpretativa e discutidos conforme a literatura científica. 

Atentando-se as questões éticas que conduzem a 

pesquisa com seres humanos, sendo seguido o estabelecido na 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS), que aprova 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos e seus princípios da bioética: 
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beneficência, não maleficência, autonomia e justiça (BRASIL, 

2012) para participação da intervenção e administração do 

quimioprofilático como ação proposta pela campanha, os pais 

foram informados previamente por meio de uma reunião no 

ambiente escolar juntamente com o núcleo gestor da escola e 

assinaram o termo de autorização para realização da ação com 

seu/ua(s) filho/a (s). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conhecer o cenário de realização de desenvolvimento 

de ações permite ao profissional escolher metodologias e 

estratégias de trabalho adequadas à realidade dos indivíduos, 

contribuindo para o alcance de seus objetivos interventivos ao 

passo que aborda temáticas de interesse e que fazem parte do 

cotidiano dos participantes (BACKES et al, 2012; LUCIA et al., 

2017).   

A reflexão sobre a singularidade de cada criança e o 

contexto no qual se dará o cuidado são fundamentais para 

adequação da assistência profissional (CUNHA; SILVA, 2012). 

Nesta perspectiva, realizou-se uma visita prévia a cada 

instituição para que tomando ciência da realidade de cada uma 

fosse elaborada a estrutura de trabalho e o a atividade de modo 

a abordar as diversidades de realidade socioculturais, no intuito 

de viabilizar uma maior aproximação dos profissionais com os 

discentes. 

A aproximação dos profissionais com o contexto no 

qual se inserem os sujeitos alvos de intervenção contribuiu para 

o diálogo e interação entre diferentes saberes, tornando-o 

mediador na produção do conhecimento e articulador de 

estratégias interativas e dialógicas, como a problematização, a 
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socialização de vivências, articulando-se com os demais 

membros da equipe de saúde (BACKES et al, 2012; 

CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014). 

Essa aproximação com o cenário de atuação deu-se 

também de modo prévio quando os pais, coordenadores e 

diretores das instituições escolares foram convidados a 

participarem de uma reunião em cada escola para explanação 

sobre a Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e 

Tracoma, seus objetivos com com agendamento de datas de 

intervenção, apresentação e pedido de autorização dos pais 

para participação do/a(s) filho/a(s) nas atividades e  realização 

da administração profilática do Albendazol. 

Durante a atividade foram lançadas perguntas 

norteadoras relacionadas aos hábitos de alimentação, preparo 

dos alimentos, higiene pessoal, uso de água para beber, 

saneamento básico, sintomas de verminoses, prevenção e 

tratamento, o que conduziam a reflexão dos discentes, e em 

seguida utilizaram-se de figuras em formato de desenho 

animado que abordavam o questionamento em debate, 

estimulavam o imaginério e a reflexão sobre a significação de 

práticas comportamentais desenvolvidas pelos mesmos. A 

aproximação do contexto infantil foi fortalecida com a utilização 

de figuras de crianças realizando ações referentes as temáticas 

a exemplo da lavagem das mãos e defecação no solo.  

O uso desenhos animados para pintura e elaboração 

de painéis temáticos estimularam a participação dos 

educandos, promoveram a interação entre profissionais e 

participantes. Além disso, permitiram a distinção entre formas 

de contaminação e prevenção das parasitoses intestinais e 

favoreceu a adesão à ação proposta pela Campanha Nacional 
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de Hanseníase, Verminoses e Tracoma ao passo que todas as 

crianças abordadas realizaram a profilaxia proposta. 

O brincar para a criança envolve o imaginário, 

sentimentos e sensações que podem ser expressas através da 

brincadeira. O brinquedo terapêutico atua como instrumento 

integrador,  aproxima a criança da realidade e trabalha suas 

relações com o mundo por meio da  construção e 

desconstrução de conceitos pelo que lhe é  significativo 

(GIOGOMELLO; MELO, 2011).  

Partindo da utilização de metodologias que partem de 

algo que para o aluno faz parte do seu cotidiano e desperta seu 

interesse, conseguem-se melhores resultados no processo de 

ensino aprendizagem e um maior engajamento dos mesmos 

como sujeitos ativos do processo (MITRE ET AL, 2008; SILVA; 

NEVES; PEREIRA NETTO, 2016). 

Para desmistificar o conceito de ensino voltada a 

transferência de conhecimento realizou-se a disposição dos 

discentes em círculo, permitindo a aproximação entre 

facilitadores e discentes. A promoção da saúde abordada por 

meio desta sistemática permite transcender do ensino 

transmissivo para uma pedagogia ativa, dialógica e interativa, 

capaz de fomentar reflexões dos problemas sociais emergentes 

e modificar realidades (ARAUJO FILHO et al., 2011; BACKES 

et al, 2012; SOUZA et al., 2013). 

Neste sentido, quando o conteúdo escolar a ser 

aprendido liga-se a algo já conhecido como o brincar e os 

hábitos cotidianos, as novas informações aprendidas interagem 

com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva e a 

aprendizagem, não se restringindo a mecanicidade e decoração 

de informações após avaliações, passando a fazer parte do 

cotidiano dos envolvidos.  
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O brincar deve ser visto como algo inerente à criança 

e que repercutem no desenvolvimento saudável, devendo ser 

utilizado pelo enfermeiro em todas as fases do processo de 

enfermagem, principalmente quando se almeja o cuidado 

integral a saúde da criança. O lúdico deve ser utilizado como 

uma estratégia diferenciada requerida para trabalhar com os 

escolares (CUNHA; SILVA, 2012). Realizar medidas de 

educação em saúde com esse público alvo requer estratégias 

que despertem a atenção e o interesse do aluno em participar 

ativamente da proposta devido a faixa etária. 

Dentro da brincadeira engaja-se as figuras de 

desenho animado como instrumento de mediação amplamente 

utilizados, abordando temas do cotidiano infantil voltados as 

temáticas a serem apreendidas pela criança. 

As práticas educacionais em saúde desenvolvidas 

pelo enfermeiro devem promover a emancipação dos sujeitos 

por meio de um diálogo entre educador e educando, utilizando 

metodologias que favoreçam a comunicação contínua para 

permear o processo de construção e desconstrução de 

saberes, empoderando os indivíduos na construção de saberes 

(MARTINS et al, 2012).  

Neste sentido, a estratégia utilizada permitiu a 

aproximação juntos aos discentes dos profissionais da saúde 

numa intersetorialidade com a educação, subsidiando as 

práticas educativas, no intuito de agregar maior 

empoderamento dos escolares nas práticas de autocuidado, o 

que pode repercutir em modificações nos indicadores de saúde.  

Trabalhar a educação em saúde por meio de 

estratégias que remetem a aprendizagem significativa contribui 

para o maior engajamento dos participantes e melhores 

resultados no que se propõem, visto que o uso desta teoria 
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dentro da aprendizagem escolar está alicerçada na valorização 

dos conhecimentos prévios dos alunos, contribuindo para que 

possam construir estruturas mentais que permitem descobrir e 

redescobrir outros conhecimentos, caracterizando assim uma 

aprendizagem prazerosa e eficaz (MITRE et al., 2008; XAVIER 

et al., 2014). 

Pode-se verificar a construção do conhecimento ao 

longo ação desenvolvida ao passo que as crianças eram  

indagadas e posteriormente confrontadas com as figuras que 

expunham ação/ões sobre o questionamento. Os discentes 

atuaram ativamente respondendo aos questionamentos, 

participando da atividade de pintura e elaboração de painéis 

temáticos (parasitos intestinais, formas de contaminação por 

parasitoses intestinais, formas de prevenção de parasitoses e 

tratamento de parasitoses intestinais). 

 As respostas emitidas, bem como se a alocação das 

figuras em cada painel eram analisadas se estavam coerentes 

ou não, sendo as respostas negativas prontamente ajustadas 

ao que se esperava diante de cada situação.  

Observou-se que alguns discentes sabiam realmente 

o quê e como deveria realizar hábitos de higiene e saúde 

voltadas a prevenção de parasitoses intestinais, outros, contudo 

sabiam, porém não realizavam ou não sabiam responder aos 

questionamentos.  

O desenvolvimento de oficinas educativas constituem 

oportunidade para potencializar ações voltadas a promoção da 

saúde, e quando estas são desenvolvidas no âmbito escolar 

permitem maior engajamento de discentes e docentes no 

reconhecimento e intervenção no processo saúde/doença 

(SOUSA; MACHADO, 2011; FERREIRA et al., 2012). 



PREVENÇÃO DE PARASITOSES INTESTINAIS ENTRE PRÉ-ESCOLARES 
UTILIZANDO A LUDOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

359 
 

A experiência lúdica contribui para o maior 

engajamento dos discentes nas atividades de educação em 

saúde. Além disso, através da verbalização das diretoras e 

docentes, percebeu-se que a estratégia utilizada favoreceu a 

diversificação na rotina das ações educativas até então 

desenvolvidas nas instituições de ensino e contribuiu para 

propiciar a construção do conhecimento. 

Com o uso de metodologias ativas, consegue-se 

melhores resultados em detrimento a abordagens tradicionais 

que não viabilizam a participação do discente como sujeito 

ativo, detentor de conhecimentos e capaz de modificar 

conceitos e realidades (BERBEL, 2011; CARVALHO et al., 

2013). 

Essa perspectiva irá repercutir nos indicadores de 

saúde ao promover a participação dos discentes como agentes 

ativos e empoderados do autocuidado, possibilitada pela 

aproximação com os profissionais de saúde, utilização de 

metodologias ativas e desenvolvimento da aprendizagem 

significativa (MITRE et al, 2008; ESCOBAR-PARDO et al., 

2010).   

Apesar dos avanços e pontos positivos evidenciados 

durante a realização desta atividade nos ambientes escolares, 

observou-se dificuldades, como a inadequação da planta física 

de algumas instituições, dado a ausência de um local específico 

para a realização das atividades educativas grupais ou por 

estes ambientes dispor de exposição solar direta, o que 

repercutia na climatização do ambiente.  

Foi notória a pouca habilidade de alguns profissionais 

em trabalhar a educação inclusiva, fato este que requer um 

maior investimento na formação dos profissionais da educação, 

colaborando com o que preconiza o componente III do PSE. Por 
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fim, aponta-se o incipiente recurso financeiro disponibilizado 

pela gestão municipal como fator que prejudicava o 

desenvolvimento das atividades em saúde no PSE, dado isto 

ser fundamental para o custeio dos translado das enfermeiras, 

bem como para a aquisição de material utilizado durante as 

atividades.  

Com vistas à intersetorialidade e a co-

responsabilidade que é preconizada pela própria política do 

PSE, observou-se que seria necessário um acompanhamento 

das ações educativas vinculando aos membros das Estratégia 

de Saúde da Família (ESF).  

 

CONCLUSÕES  

 

As ações de educação em saúde com a utilização de 

estratégias lúdicas demonstrou-se como imprescindível para 

tornar o aprendizado interativo e conseguir resultados 

significativos durante as práticas propostas e constitui uma 

ferramenta para viabilizar a participação, construção de 

conhecimentos e adoção de medidas de promoção da saúde, 

favorecendo a adesão dos escolares a quimioprofilaxia contra 

parasitoses intestinais. 

Na perspectiva holística do cuidado, acredita-se na 

necessidade de ir além dos muros da ESF quando se fala em 

educação em saúde, atuando no domicílio e espaços  

comunitários, estreitando as relações entre saúde e educação 

para modificação do cenário atual dos indicadores de saúde, o 

que constituem elementos essenciais para consolidação da 

promoção da saúde. 

Tendo em vista a relevância das ações para a 

comunidade, almeja-se que a metodologia utilizada permeie o 
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cotidiano dos profissionais de saúde e da educação, para que 

se alcancem resultados significativos dentro do PSE e tornem 

o lúdico instrumento da educação em saúde para lidar com 

questões pertinentes às mudanças de hábitos de vida e de 

promoção da saúde das crianças desde o pré-escolar. 

 Fazer interlocução entre educação e saúde utilizando 

a ludoterapia com as temáticas do no componente II do PSE 

permitiu vislumbrar a relevância da utilização da criatividade 

nos processos formativos, ressaltando a importância da 

intersetorialidade e interdisciplinaridade na perspectiva de  

atenção integral e humanizada a saúde da criança.  

Aponta-se a necessidade de fortalecer investimentos 

na capacitação dos profissionais da equipe de saúde para 

trabalhar estratégias metodológicas diferenciadas adaptadas 

ao público alvo, bem como dos docentes para melhor trabalhar 

com crianças com necessidades especiais, aperfeiçoando-os 

no que se refere à preparação para abordar a saúde junto aos 

pré-escolares. 

Além, salienta-se que o processo de formação em 

saúde para desenvolvimento de competências e habilidades 

para a utilização de metodologias ativas e inovadoras nos 

processos de ensino-aprendizagem e educação em saúde  

devem ser iniciados no âmbito acadêmico e permear o exercício 

profissional por meio da educação permanente. 
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RESUMO: O profissional da educação não estando preparado 
para enfrentar as ocorrências onde necessitam dos 
conhecimentos sobre primeiros socorros, irá retardar um 
socorro, poderá ficar inerte inerente a situação ou realizar um 
socorro sem critérios técnicos, podendo agravar ainda mais a 
lesão prejudicando a vítima que poderá ser seu discente ou 
colegas de trabalho. Objetivo:conhecer a atuação dos 
professores, no ambiente escolar, em situações que requerem 
primeiros socorros. Metodologia:trata-se de uma revisão 
integrada da literatura utilizando bibliográficas de referência, 
revistas cientificas e artigos das bases de dados BVS 
(Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO 
(Scientific Electronic Library Online ). Para a coleta de dados 
que aconteceram nos meses de outubro e novembro do ano de 
2018, foram utilizados os seguintes Descritores em Ciência da 
Saúde (Desc): Primeiros socorros, Educação em Sáude e 
Saúde escolar, agrupado ao booleano “and”. Resultados:a 
criança passa maior parte de sua vida no ambiente escolar, no 
Brasil os acidentes são hoje a principal causa de morte de 
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crianças de um a 14 anos. Acidentes estes que poderiam ser 
evitados no ambiente escolar fornecendo capacitação aos 
docentes sobre primeiros socorros. Conclusão: concluímos 
que os docentes necessitam de treinamentos e serem 
capacitados para agirem em situações de urgência e 
emergência, tornando o ambiente escolar mais seguro. 
Palavras-chave: Primeiros socorros. Educação em Saúde. 

Sáude Escolar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde 

como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de afecções e enfermidades 

(BITTENCOURT, 2015). 

A prestação imediata dos primeiros socorros pode 

determinar o prognóstico do acidentado e diferenciar entre a 

recuperação e a incapacitação (BORTOLOTTI, 2014). 

Os primeiros socorros referem-se ao atendimento 

temporário e imediato de uma pessoa que está ferida ou que 

adoece repentinamente. (KARREN, 2013). 

Sobre ao fato do docente se omitir em uma situação de 

acidente, o mesmo poderá responder judicialmente pelo Artigo 

135, do Código Penal (CP) brasileiro, omissão de socorro. 

Art.135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo 

sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à 

pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e 

iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da 

autoridade pública. É passível de pena – detenção de um (1) a 

seis (6) meses ou multa. “A pena é aumentada de metade, se 

da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplica 

se resulta a morte” (BRASIL, 2012). 
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Segundo a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA), diz sobre os cuidados que: 

A garantia de prioridade compreende: A) primazia de receber 

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias (BRASIL, 

1990).  

A constitucional nº 59/2009 em seu artigo 208 nos incisos 

I e VII, deixa claro a obrigação do estado em oferecer educação 

e a obrigação de todas as crianças e adolescentes em 

frequentarem o ambiente escolar.  

Art. 208. I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; VII - atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde (BRASIL,2009).  

Segundo Silva (2017), após pesquisa, Os professores 

não sabem como agir em situações que comprometam a saúde 

da criança, gerando risco para o estado vital do escolar. 

Estudo realizado na Índia, que avaliou o conhecimento 

de professores acerca dos primeiros socorros na escola, 

concluiu que 13% dos professores possui baixo nível de 

conhecimento e 87% possui conhecimento moderado o que 

configura um quadro onde inexiste o preparo adequado dos 

professores para prestação dos primeiros socorros (NETO; et 

al, 2015). 

A maioria dos professores mostra-se despreparada para 

oferecer suporte aos alunos em situação de emergência, frente 

a incidentes que necessitam os primeiros socorros e/ou pronto 

atendimento (SILVA; et al, 2017). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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É de extrema importância que os professores tirem suas 

dúvidas sobre urgências e emergências para cuidar dos alunos 

que estão sob suas responsabilidades na escola, porque são 

eles que, diante de tais situações, oferecem os primeiros 

cuidados. (MEIRELES, 2014). 

Os professores não sabem como agir em situações que 

comprometam a saúde da criança, gerando risco para o estado 

vital do escolar (SILVA; et al, 2017). Com o intuito de explanar 

sobre a atuação dos docentes da atenção básica de ensino 

mediante a uma situação de urgência e emergência, elencou-

se a seguinte questão norteadora: qual a atuação dos 

professores, no ambiente escolar, em situações que requerem 

primeiros socorros. 

Com os objetivos de conhecer a atuação dos docentes, 

no ambiente escolar, em situações que requerem primeiros 

socorros e poder entender os riscos mais comuns que 

envolvem acidentes envolvendo crianças foi elaborado este 

estudo acadêmico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a construção deste trabalho bibliográfico foram 

utilizados artigos das bases de dados BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online ) além de informações do Portal do Ministério da Saúde 

(MS). Para a coleta de dados que aconteceu nos meses de 

outubro e novembro do ano de 2018, foram utilizados os 

seguintes descritores Primeiros socorros, Enfermagem e 

Ensino, agrupado ao booleano “and”. Ao todo foram 

encontrados 37 artigos que correspondiam aos seguintes 
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critérios de inclusão: manuais que abordam a temática, artigos 

completos publicados nos últimos cinco anos, no idioma 

nacional brasileiro. Foram excluídas teses, dissertações, 

monografias, artigos que não atendiam ao objeto de estudo, 

que estavam fora do período temporal estabelecido, repetidos 

nas bases de dados e não disponíveis na íntegra. Sendo assim, 

dos 37 artigos, destes, 31 foram desconsiderados após critérios 

de idioma (português) e ano (últimos 05 anos) 2014 - 2018, em 

seguida mais 2 foram excluídos por serem repetidos entre as 

plataformas, e 1 foi excluídos após leitura completa. Feita a 

triagem, retirando os artigos incompletos, aqueles que após a 

leitura não se encaixavam nos objetivos propostos, restaram 03 

artigos. Para uma melhor compreensão, foi realizada uma 

busca manual por meio da consulta a todos os documentos 

relacionados com o tema, disponíveis na biblioteca da 

Faculdade Santa Maria (FSM), localizada no município de 

Cajazeiras-PB. Após o levantamento da literatura, o primeiro 

passo foi desenvolver a organizar do material. Em seguida, os 

artigos obtidos passaram por uma releitura com o intuito de 

obter uma análise aprofundada e coordenada, com isso, os 

materiais encontrados foram interpretados  e compilados em 

seus aspectos históricos e conceituais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Ambiente escolar se tornou obrigatório 

principalmente após a constituição da república de 1988, 

tornando a educação básica obrigatória em todo território 

nacional, através do  Artigo 205.  

Art.205 - A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

A escola tem o papel não somente de ensinar, mas de 

proteger e guardar nossas crianças (FREITAS, 2018).  

Um local propricio a se acontecer situações de 

urgência e emergência é a escola. Esta constitui um cenário no 

qual agravos podem acometer os alunos e o onde o professor 

possui grande chance de testemunhar a situação e necessitar 

agir. Entretanto, devido à formação voltada para a educação, os 

professores possuem insegurança e despreparo para prestar os 

primeiros socorros (NETO; et al, 2015). 

Podemos definir primeiros socorros como sendo as 

condutas iniciais que objetivam ajudar pessoas que estejam em 

sofrimento ou risco de morte e que qualquer pessoa, mesmo 

que não seja profissional de saúde, pode realizar 

(SINGLETARY, 2015). Entretanto, devido à formação voltada 

para a educação, os professores possuem insegurança e 

despreparo para prestar os primeiros socorros. O ambiente 

escolar é o espaço em que as crianças passam cerca de um 

terço de seu tempo (SILVA; et al, 2017). 

Silva (2015) define primeiros socorros como sendo os 

cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a 

uma pessoa, vítima de acidente ou mal súbito, cujo estado físico 

põe em perigo a sua vida e classifica as funções de quem 

socorro, sendo elas: 

 Observar a siatuação para não tornar vitima 

também. 
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 Manter a pessoa viva até a chegada do socorro 

especializado. 

 Evitar causar outras lesões ou agravar as já 

existentes. 

As técnicas de primeiros socorros envolvem 

manobras complexas com predomínio do domínio motor, logo, 

para melhor compreender o processo ensino aprendizagem que 

envolvem essas manobras é necessário entender o 

desenvolvimento destas, tanto na área cognitiva quanto na 

motora (CALANDRIM; et al, 2017). 

Para Lima e Junior (2016) é fundamental esclarecer e 

treinar a população para o atendimento de situações de 

emergência que envolvam, por exemplo, a parada cardíaca, 

evitando a paralisia do socorrista no momento de decidir qual o 

próximo passo a seguir. A população deve estar capacitada 

para agir em qualquer situação de emergência, prestando 

atendimento de primeiros socorros.  

Podemos nos deparar com situações de urgência e 

emergência em todo lugar, inclusive nas escolas. Nesse sentido 

é importante ter a capacidade de saber como agir. 

Urgência pode ser definida como uma situação que 

requer assistência rápida, no menor tempo possível, a fim de 

evitar complicações que requer assistência rápida, no menor 

tempo possível, afim de evitar complicaçõies e sofrimento 

(SILVA, 2015). 

No caso de emergência a portaria nº 354, de 10 de 

março de 2014 define como sendo uma “constatação médica 

de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento 

intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, 

tratamento médico imediato” (BRASIL, 2014). 



PRIMEIROS SOCORROS E A ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE ENSINO 

372 
 

Já Silva (2015) define emergência como sendo todo 

caso em que há ameaça iminente à vida , sofrimento intenso ou 

risco lesão permanente, havendo necessidade de tratamento 

médico imediato. 

No Brasil o serviço de Atendimeto Pré-Hospitalar 

(APH) móvel (ambulâncias), estão inseridas as unidades 

oriundas e não oriundas da saúde, como descrito na portaria 

2048/2002 do ministério da saúde (MS), no caso oriunda da 

saúde temos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e não oriunda temos o Corpo de Bombeiros Militar. 

No dia 04 de outubro de 2018 o atual presidente da 

república brasileira, Michel Temer, sanciono a Lei nº 13.722 (Lei 

Lucas). A Lei Lucas obriga a capacitação de professores e 

funcionários de escolas e cresches, púbicas e privadas, de 

ensino infantil e básico a serem capacitados em primeiros-

socorros, o curso devera ser ofertado anualmente e a Lei entra 

em vigor a partir do dia 04 de abril de 2019. 

A lei Lucas recebeu este nome em homenagem a 

criança Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em 

setembro de 2017 ao se engasgar com um lanche durante um 

passeio escolar. O caso aconteceu em Campinas (SP). No 

local, lamentavelmente, não havia pessoas preparadas para 

socorre-lo de forma rápida e adequada (Manobra de heimlich). 

Desde então, Alessandra Zamora, mãe do menino, iniciou um 

movimento pela obrigatoriedade de as escolas oferecerem 

cursos de primeiros socorros aos funcionários. Desde março de 

2018, já há uma lei municipal nesse sentido em Campinas – SP 

(SILVA, 2017). 

Os profissionais que atuam no ambiente escolar, 

sejam eles professores ou funcionários, devem receber 

treinamentos formais e continuados para enfrentar as situações 
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de emergências no ambiente escolar, uma vez que as crianças 

e adolescentes em idade escolar são mais vulneráveis a 

sofrerem as situações de emergências devido a características 

próprias do desenvolvimento, físicas e comportamentais, 

incluindo vias aéreas mais estreitas, menor massa corporal e 

pele mais fina e mais suscetível a lesões (CALANDRIM. Et 

al.2017). 

O objetivo do treinamento em primeiros socorros é 

possibilitar que os professores consigam agir em situações 

emergenciais enquanto a assistência médica especializada não 

for proporcionada (IZAR, 2018). 

De acordo com o levantamento mais recente do 

Ministério da Saúde, datado de 2015, 810 crianças morreram 

naquele ano vítimas de sufocamento acidental. Desse total, 611 

tinham menos de um ano de idade. Segundo dados da 

Organizaçao Não Governamental (ONG)  Criança Segura, com 

base nos registros do Ministério da Saúde, 826 crianças de 0 a 

14 anos morreram em 2016 vítimas de asfixia acidental. 

Com o passar dos anos no Brasil a mortalide de 

crianças (0-14 anos) vem diminuindo gradativamente como 

exposto no gráfico de 2017 contido na figura 01, logo abaixo. 

Figura 1. Mortalidade por acidentes envolvendo 
crianças nos anos de 2000 a 2016.  
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Fonte: ONG Criança Segura, 2017. 
 

A ONG Criança Segura elaborou infográficos que 

mostram os principais dados de acidentes com crianças de até 

14 anos com base em dados do Ministério da Saúde 

disponibilizados na plataforma DATASUS e visto aqui nas 

figuras 2 e 3. 

Figura 2. BR 2016: Mortes por acidentes envolvendo 

crianças (0-14 anos). 

 
Fonte: ONG Criança Segura, 2017. 

O acidente de trânsito é definido na Norma Brasileira 

(NBR) de nº10.697/89 como sendo todo evento não 

premeditado, de que resulte dano em veículo ou na sua carga 

e ou lesões em pessoas e ou animais, em que pelo menos uma 

das partes está em movimento na via terrestre, ou áreas abertas 

ao público. Pode originar-se, terminar ou envolver veículos em 

via pública (ABNT, 1989).  
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Figura 3. BR 2016: Internações hospitalares por acidentes 

envolvendo crianças (0-14 anos). 

 
Fonte: ONG Criança Segura, 2017. 

Segundo o médico e tenente coronal do corpo de 

Bombeiros do Rio de Janeiro, David Szpilman (2015), 

Afogamento é a aspiração de líquido causada por submersão 

ou imersão. A Cura do incidente afogamento é a prevenção - 

Evitável em mais de 85%, o afogamento é chamado 

erroneamente de acidente, uma ocorrência por um acaso da 

natureza e, portanto inevitável (SZPILMAN, 2017).  

Sucamento/Asfixia, de acordo com Costa (2012) 

asfixia deriva do grego asphyksia, como o conjunto das 

perturbações devidas ao cessamento da respiração e que 

prococam a falta de oxigênio no organismo (apud UFSC, 2013). 

A queimaduras é uma lesão nos tecidos de 

revestimento do organismo (pele) e pode ser causada por 

agentes térmicos, químicos, elétricos, radiotivos e biologiscos 

que podem lesar a pele, os músculos, os vasos sanguíneos, os 

nervos e os ossos (SANTOS, 2014). 

As quedas tem Classificação Internacional das 

Doenças 9 (CID-9), e como W00-W19, na CID-10, que inclui um 
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amplo leque de quedas, abrangendo inclusive as que ocorrem 

no mesmo nível, de nível mais alto e outras quedas não 

especificadas. As quedas são definidas, comumente, como “vir 

a inadvertidamente ficar no solo ou em outro nível inferior, 

excluindo mudanças de posição intencionais para se apoiar em 

móveis, paredes ou outros objetos” (OMS, 2010). 

A Intoxicações  que são definidas como sendo uma 

emergência médica caracterizada por distúrbios funcionais ou 

sintomáticas causadaos pelo contato, pela ingestão, pela 

injeção ou inalação de subestâncias tóxicas de natureza 

diversas (SANTOS, 2014). 

Armas de fogo (ferimento por armas de fogo) que é 

basicamente ferimentos provenientes por artefato que funciona 

mediante a deflagração de uma carga explisiva que dá lugar a 

formação de gases, sob cuja ação é lançado no ar um projetil 

(BORTOLOTTI, 2014).  

Ao se propor cursos e treinamentos para os 

professores, se visa melhorar e agilizar o atendimento em 

situação criticas onde o conhemento sobre primeiros socorros 

é fundamental, acidentes esses que podem envolver os 

discentes e funcionários da rede escolar. 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é primeira causa 

de mortes no país, de acordo com a base de dados 

do DATASUS, de departamento de informática do SUS, que 

registra cerca de 100 mil óbitos anuais devidos à doença 

(DATASUS, 2014). 

O atendimento imediato ao paciente aumenta as 

chances de sobrevivência e uma recuperação com um mínimo 

de sequelas. Para isso, é fundamental que, perante um quadro 

suspeito de IAM, o indivíduo acione o serviço de urgência móvel 

(SAMU ou Bombeiros) ou procure imediatamente uma Unidade 
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de Saúde ou Unidade de Pronto Atendimento (DATASUS, 

2014). Ao se deparar com esses dados os funcionários das 

unidades de ensino devem se manter preparados para agirem 

em prol dos próprios funcionários em situações de IAM. 

A sociedade Brasileira de Cardiologia em seu livro 

sobre treinamentos em cardiologia relata que estudos revelam 

que o treinamento de indivíduos leigos pode elevar 

substancialmente a probabilidade de um espectador leigo 

realizar as manobras de reanimação cardio pulmonar e 

aumentar a sobrevida de uma vitima que sofreu parada 

cardíaca; além disso, devem ser treinados para desempenhar 

as instruções dadas pelas equipes de socorros através do 

telefone (SBC, 2015). 

Qualquer pessoa treinada poderá prestar os primeiros 

socorros, conduzindo a situação com serenidade, compreensão 

e confiança (SILVA, 2015). 

Educar para a saúde na área dos primeiros socorros 

é fundamental para formar uma população mais saudável e 

capacitada para intervir na primeira ajuda e na utilização correta 

do número de emergência. Estudos mostram redução da 

morbidade e mortalidade, em até 7,5%, em situações de 

emergência pré-hospitalar, se a primeira ajuda for prestada por 

leigos com treino nesta área (VALÉRIO, 2010). 

É preciso educar para a saúde levando em conta 

todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes 

que acontecem no dia-a-dia da escola (BRASIL, 1997).  

De acordo com o levantamento Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa Educacionais Anisio Teixeira (INEP) no 

Brasil existem mais de 2,5 milhoes de professores. O Censo 

Escolar 2017 contabilizou 2.192.224 docentes atuando na 

Educação Básica brasileira, enquanto o Censo da Educação 
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Superior 2017 revelou 349.776 docentes atuando na educação 

superior do Brasil. Para as estatísticas educacionais, os 

docentes são contados uma única vez, independente de 

atuarem em mais de uma região geográfica, unidade da 

federação, município ou etapa de ensino (MEC, 2017). 

 A distribuição brasileira de docentes entre educação 
básica e superior em 2016 é de 86% na educação superior e 
14% esta na esucação básica.. 

Ao se analisar os dados do INEP fica evidente a 

quantidade maior de docentes da rede de educação básica no 

Brasil em comparação aos docentes da rede de ensino 

superior. Dos 2.192.224 de docentes da educação básica, 

1.909.462 atuam na zona urbana e 345.604 na zona rural.  

Desse grande universo, 1.717.545 professores 

possuem formação de nível superior, sendo 1.626.403 em 

curso de licenciatura. 

Sobre o ambiente escolar na unidade federativa 

brasileira tem: Há 64,5 mil creches no Brasil; 48,8 milhões de 

matrículas nas 186,1 mil escolas de educação básica no Brasil; 

São 15,3 milhões de matrículas nos anos iniciais do ensino 

fundamental; O ensino médio é oferecido em 28,3 mil escolas 

no Brasil (MEC, 2017). 

Hoje no Brasil existem projetos focados em ministrar 

aulas de primeiros socorros no âmbito escolar em especial praa 

os alunos. Temos por exemplo os Projetos Bombeiros na escola 

e o Samuzinho que visam ensinar aos alunos sobre primeiros 

socorros.  

O projeto Bombeiro na Escola é desenvolvido pelo 

Corpo de Bombeiro Militar em varios estados brasileiros, No 

estado da Paraíba o projeto esta presente em diversas cidades 
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atendendo crianças e adolescentes são concluintes do 9º ano 

da rede pública estadual  (CBMPB, 2017).  

O projeto Bombeiro na escola é utilizado como uma 

ferramenta educacional que visa despertar no adolescente seu 

papel como cidadão, oferecendo-lhe oportunidade de atuar na 

prevenção, no acionamento e em pequenas operações em 

casos de sinistros, fornecendo-lhes conhecimentos básicos nas 

diversas áreas de atuação dos bombeiros (combate a incêndio, 

primeiros socorros e defesa civil) além de dicas sobre 

prevenção a acidentes domésticos, trânsito, comportamento em 

meio aquático e prevenção e erradicação das drogas (CBMPB, 

2017).  

O projeto Samuzinho, é desenvolvido pelo SAMU e 

tem como objetivos:- Conscientizar a importância da atuação 

correta em situação de risco.- Refletir sobre a importância de 

vida e os movimentos de solidariedade.- Comunicar 

adequadamente a solicitação de ajuda do serviço 192. - 

Desmistificar idéias errôneas comumente associadas a 

impulsos na busca do auxílio à saúde. As crianças recebem 

educação sobre primeiro socorros, controle da dengue, quando 

chamar o SAMU, porque e como chamar, alem de prevenção 

de acidentes e os perigos dos trotes (SILVA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os projetos voltados aos primeiros socorros 

desenvolvidos nas escolas, na sua grande maioria, visam 

apenas os discentes deixando de lado os professores e 

funcionários. É de fundamental importância a realização  

treinamentos e cursos especificos para os doscentes poderem 

atuar de forma técnica em situações criticas. Sendo que o 
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professor no ambiente escolar tem função de ensinar e proteger 

os discentes, utilizando os seus conhecimentos para controlar 

uma situação logo após ocorrer um acidente e oferecer um bom 

atendimento técnico gerando uma boa qualidade de vida a 

todos ao seu convívio diário. 

A construção e validação de cursos específicos para 

os educadores acerca dos primeiros socorros voltados para o 

ambiente escolar converge o Programa Saúde na Escola, que 

busca a promoção da saúde dos alunos e cita a capacitação 

dos professores como recurso para o fortalecimento das suas 

ações. Além disso, corrobora a Política Nacional de Redução 

de Morbimortalidade por Acidentes e Violências uma vez que 

contribui com a multiplicação de informações aos professores 

referentes às condutas corretas a serem adotadas em casos de 

urgência e emergência.  

Ao se aprovar e sancionar uma lei que visa promover 

a capacitação dos professores e funcionários das escolas, 

como o caso da Lei lucas. Os pais, mães e membros da 

sociedade devem ficar atentos, fiscalizar e cobrar a aplicação 

da lei. Os profissionais que constituem o ambiente escolar, 

devem ter preparo para garantir a segurança principalmente 

das crianças que estão sobre sua responsabilidade. Os cursos 

devem ser direcionados ao ambiente escolar e suprir as 

necessidades técnicas dos profissionais envolvidos.   
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RESUMO: O objetivo da presente intervenção foi promover  
saúde quanto as implicações do tabagismo nas manifestações 
de doenças cardiovasculares. Utilizou-se da metodologia ativa 
do tipo aprendizagem baseada em problemas quanto as 
manifestações cardiovasculares frente ao tabagismo com 343 
passageiros presentes no Terminal Integrado de ônibus da 
cidade de Campina Grande, Paraíba, no mês agosto de 2018. 
Na primeira etapa, o usuário de transporte público coletivo foi 
abordado acerca das manifestações cardiovasculares do 
tabagismo e convidado a participar da presente intervenção em 
saúde. Concordando em participar, foi encaminhado ao 
acolhimento onde informações sociais foram solicitadas. Em 
seguida, verificou-se a pressão arterial do assistido. Sabedor da 
pressão arterial, foi orientado a manter e/ou adquirir hábitos de 
vida saudável, em especial, os tabagistas. Foram realizados 
343 atendimentos, 13,11% eram tabagistas, entre estes, quase 
60% apresentaram níveis pressóricos anormais, sendo 11,11% 
classificados de pré-hipertensos, 35,55% hipertensos grau I, 
13,33% hipertensos grau II e, por último, os hipertensos grau III, 
que não houve relatos de tabagistas. Os tabagistas foram 
encaminhados para tratamento e, os demais,  caso necessário, 
a profissionais de saúde. Dos usuários de transporte público 
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coletivo, os consumidores de tabaco têm maior predisposição a 
desenvolver outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs), de modo particular doenças cardiovasculares. As 
diversas substâncias presentes na composição do cigarro, 
como o alcatrão e o monóxido de carbono, aumentam a 
morbimortalidade. 
Palavras-chave:Doenças Cardiovasculares. Tabagismo. 

Promoção a Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (2016), 

o tabagismo é vastamente conhecido como doença crônica 

gerada pela dependência à nicotina. Encontra-se incluído na 

Classificação Internacional de Doenças (CID10) da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo fato de seus 

usuários estarem expostos a mais de 4 mil substâncias tóxicas, 

que podem ser cancerígenas e causadoras de diversas 

doenças cardiovasculares, como ateromatose. 

O tabaco contém um alcalóide vegetal – a nicotina – 

substância com propriedades psicoativas, com elevada 

capacidade para induzir dependência física e psicológica, por 

processos semelhantes aos da heroína ou da cocaína. O 

tabagismo é uma doença crônica pela ação da nicotina e de 

outras 4.500 substâncias químicas, podendo atingir diversos 

sistemas do corpo, por seus efeitos cancerígenos, 

mutagênicos, tóxicos e irritantes (NUNES, 2006). 

O tabagismo é a principal causa de morte evitável no 

mundo. É, notória a necessidade de ações preventivas para 

evitar ou suspender o uso do cigarro antes mesmo que ele 

desencadeie em uma manifestação patológica (OMS, 2017). A 

ONU, em 2018, uniu-se à Federação Mundial do Coração para 



PROMOÇÃO A SAÚDE: IMPLICAÇÕES DO TABAGISMO NAS MANIFESTAÇÕES 
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

386 
 

alertar acerca dos riscos que o cigarro traz ao funcionamento 

do sistema cardiovascular (ONU, 2018).  

Os autores retromencionados concluíram que por ano, 

as doenças cardiovasculares provocam 17,9 milhões de óbitos 

– 44% de todas as mortes por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs). Além disso, o tabagismo diminui, em 

média 6,71 anos das mulheres e 6,12 anos dos homens (INCA, 

2017). 

Anualmente, cerca de 7,2 milhões de pessoas morrem 

devido a doenças associadas ao uso passivo ou ativo do 

cigarro, destas, 156.200 são do Brasil (FOROUZANFAR, 2016). 

Além disso, uma Pesquisa Naacional de Saúde atestou que, no 

ano de 2013, a população brasileira de 18 anos ou mais se 

apresentavam fumantes em 15%, representando 22 milhões de 

indivíduos (IBGE, 2013). 

Neste contexto, a hipertensão e o tabagismo são dois 

grandes fatores de risco, que podem ser evitados, para a 

aterosclerose e suas possiveis complicações 

cardiovasculares. O tabagismo acelera o envelhecimento 

arterial, aumentando, portanto a rigidez e causando hipertensão 

arterial (MADIKA, 2017).  

Pressupõe-se que há maior necessidade da 

promoção da saúde por meio da orientação da população a 

respeito das DCNTs, em especial, tabagistas.  

O uso do cigarro, apresenta-se como facilitador para 

surgimento de alterações orgânico-funcionais, aumentando a 

necessidade de exposição, de forma clara e consisa, da 

influência do tabagismo nos possíveis casos de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, vinculadas ao sistema 

cardiovascular. Desta forma, a presente intervenção objetivou 



PROMOÇÃO A SAÚDE: IMPLICAÇÕES DO TABAGISMO NAS MANIFESTAÇÕES 
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

387 
 

promover a saúde quanto as implicações do tabagismo nas 

manifestações de doenças cardiovasculares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo de promoção a saúde, no tocante 

as implicações do tabagismo nas manifestações de doenças 

cardiovasculares, foi desenvolvido com base em metodologia 

ativa do tipo aprendizagem baseada em problemas, no interior 

do Terminal de Integracão com 343 passageiros de ônibus de 

Campina Grande, Paraíba, no mês de Agosto de 2018. 

As Metodologias Ativas se desenvolvem por meio de 

processos que interagem entre os conhecimentos, as 

pesquisas, as decisões e os estudos. Apoiam-se em novas 

formas de aprender, por meio de situações reais ou simuladas, 

propocionando condições para decidir, com êxito, sobre as 

diversas situações que se apresentam na prática social 

(BERBEL, 2011). 

Essas metodologias ultilizam-se de aprendizagem 

com base em problemas, de modo que o aluno sinta-se 

motivado diante da situação, buscando então refletir, examinar 

e relacionar a questão, para então chegar a solução. Esse 

método propõe que o discente promova o seu próprio 

desenvolvimento, ampliando as possibilidades de liberdade e 

de autonomia nas decisões a serem tomadas, capacitando-o 

para o pleno exercicio profissional futuro (BERBEL, 2011). 

O terminal integrado de ônibus permite aos 

campinenses transitarem de um lado a outro da cidade, 

pagando apenas uma passagem. Essa integração conta com 2 

consórcios, o Santa Maria que integra 26 linhas de ônibus, e o 

Santa Verônica que se apresenta com 11 linhas integradas. A 
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cidade de realização da presente intervenção está localizada no 

planalto da Borborema, no último senso do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) apresentava 385.213 

habitantes.  

A presente intervenção faz parte das atividades do 

Projeto Educação em Saúde: Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, vinculado ao Programa  de Extensão Educação 

e Prevenção ao uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas da 

Universidade Estadual da Paraíba (PEPAD/UEPB). O PEPAD 

compreende as atividades de extensão realizadas pelo Núcleo 

de Educação e Atenção em Saúde da Universidade Estadual 

da Paraíba (NEAS/UEPB) 

Inicialmente, realizou-se a abordagem aos 

passageiros que estavam a espera de ônibus ou que estavam 

a trabalho no interior doTerminal. Foi apresentado o Projeto 

com clareza aos usuários do Terminal e, caso desejassem 

participar da intervenção eram conduzidos ao acolhimento, que 

no primeiro momento eram solicitadas informações sociais do 

assistido (idade, sexo, profissão).  Além disso, outras 

informações em relação ao sedentárismo e a presença de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como hipertensão e 

diabetes, eram coletadas. 

Nos usuários do Terminal que desejaram participar da 

intervenção, foi realizado a verificação dos níveis pressóricos. 

Após verificação da PA, a informação foi anotada e entregue ao 

assistido.  

Ao considerar os níveis pressórios no momento do 

atendimento, é imprescindível levar em consideração a 

classificação desses níveis de acordo com a 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arteiral. Considera-se, portanto 

hipertensão arterial quando o indivíduo apresenta o intervalo de 
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pressão de 140-141 e de 90-99 mmHg. A normotensão se dá 

pelos níveis menor ou igual a 120 e menor ou igual a 80. A pré 

hipertensão, por conseguinte, é considerada a partir de 121-139 

mmHg e 81-89 mmHg. Neste último caso, requer uma atenção 

maior a esses indivíduos pois eles têm maior probabilidade de 

se tornarem hipertensos e maiores riscos de desenvolvimento 

de complicações cardiovasculares quando comparados a 

indivíduos com PA normal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

No quarto momento do atendimento, realizou-se, 

diálogo aberto com o assistido, promovendo orientações em 

saúde e encaminhamentos, quando necessário, para melhor 

assistência ao usuário do Terminal. 

As intervenções foram realizadas em 14 dias 

alternados de agosto, portanto, não possui linearidade, 

permitindo atingir pessoas que não estavam no terminal em 

dias fixos. Também aconteceram em alguns dias no período da 

manhã, e outras no período da tarde, e em horários de pico, 

como as 13:00 e 17:00 horas. Nestes horários as pessoas estão 

se deslocando para o trabalho, escola ou universidade, 

abarcando assim, um maior contigente de pessoas no Terminal. 

É interessante observar que, muitas vezes, o serviço 

foi procurado antes mesmo que a abordagem do dia seja 

realizada. Tal fato explicita o interesse da população com sua 

saúde e aceitação das intervenções realizadas por intermédio 

do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente intervenção assistiu 343 usuários do 

Terminal de Integração de ônibus da cidade de Campina 
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Grande, Paraíba. Inicialmente, conheceu-se o perfil dos 

assistidos (Tabela 1) quanto ao sexo, idade, profissão e se é 

tabagista ou não. 

Percebeu-se, portanto, que os indivíduos do sexo 

masculino frequetavam o Terminal em maior número, 52,03% 

(o correspondente a 179 pessoas). Já o sexo feminino, não 

apresenta diferença significativa, foram 47,96% (o equivalente 

a 165 pessoas). 

O número de tabagistas, cerca de 45 no presente 

estudo, entre o sexo feminino é de 33,33%, já o masculino, tem 

novamente o maior percentual, 66,66%. Logo, a relação, a cada 

dois tabagistas do sexo masculino, uma tabagista feminina. 

Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial (7DBHA), formulada em 2016 pela Sociedade Brasileira 

de Cardiologia,  pela Sociedade Brasileira de Hipertensão e 

pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, na Pesquisa Nacional 

de Saúde (PNS)  de 2013, a prevalência de Hipertensão Arterial 

(HA) autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, 

sendo maior entre mulheres (24,2%) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). Por isso, deduz-se 

que o risco de doenças cardiovasculares é maior neste grupo, 

já que a HA se apresenta como indicativo dessas possíveis 

morbidades. 

A diferença percentual entre os dois sexos são de 

apenas 4,07%. Portanto, mesmo que o número de mulheres no 

presente artigo seja menor, ainda são dados alarmantes devido 

a pequena disparidade entre os sexos e a maior probabilidade 

da mulher desenvolver hipertensão arterial, como já 

referenciado anteriormente. 
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Tabela 1 - Perfil dos assistidos no Terminal de Integração de 
ônibus. 

Atendimentos N Porcentagem Tabagistas 

Sexo 343 100% 13,11% 

Feminino 

Masculino 

165 

178 

47,96% 

52,03% 

33,33% 

66,66% 

Faixa Etária    

< 20 anos 

21-41 anos 

41-59 anos 

< 60 anos 

19 

85 

107 

132 

5,52% 

24,70% 

31,19% 

38,37% 

2,2% 

26,66% 

40% 

22,22% 

Profissão    

Aposentado 

Do lar 

Estudante 

Outros 

102 

37 

28 

177 

29,73% 

10,78% 

8,16% 

51,60% 

26,66% 

13,33% 

2,22% 

57,77% 

Fonte: O autor, 2018 

 

Quanto aos indicativos de faixa etária, observa-se que 

a maioria das pessoas se encaixam na faixa acima de 60 anos, 

sendo 38,37% do total, ou seja, 132 indivíduos. Em seguida, os 

intervalos etários de 42 a 59 anos, com 31,19%; de 21 a 41 

anos (24,70%), o equivalente a 85 pessoas; e por fim, abaixo 

de 20 anos com 5,52%, o equipolente a 19 indivíduos. 

Dentre os 38,37% de idosos assistidos, 19,18% 

apresentaram HAS. Isso também ocorreu em um estudo 

desenvolvido na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que 

constatou que mais da metade dos idosos com idade acima de 

60 anos apresentavam HAS (CARVALHO, 2011). 
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Relacionando a faixa etária dos participantes e a 

quantidade de tabagistas, temos o maior índice entre 42 a 59 

anos, apresentando 40% do total, seguidos por intervalos de 21 

a 41 anos (26,66%), acima de 60 anos (22,22%) e abaixo de 20 

anos (2,2%). 

Em um estudo realizado no estado de São Paulo, com 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, 12% deles 

eram tabagistas (ZAITUNE, 2011). No tocante a esse artigo, o 

número de tabagistas acima de 60 anos ainda foi 10,22% maior. 

Há um associação direta e linear entre 

envelhecimento e prevalência de HA, relacionada ao aumento 

da expectativa de vida da população brasileira (atualmente, 

74,9 anos) Visto que houve um aumento na população de 

idosos ≥ 60 anos na última década (2000 a 2010), de 6,7% para 

10,8%. E uma meta-análise de estudos realizados no Brasil 

incluindo 13.978 indivíduos idosos mostrou 68% de prevalência 

de HA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Seguindo para o a classificação das profissões, nas 

intervenções foram identificados grande número de 

aposentados usuários do serviço, com 29,73% dos casos, o 

correspondente a 102 indivíduos. Foram identificados ainda 

10,78% de pessoas que atestaram serem do lar, sendo assim 

37 em sua totalidade e 8,16% de estudantes, o que representa 

28 pessoas do total. O maior percentual na verdade foi 

relacionado a outras profissões, com 51,60%, sendo algumas 

delas fiscal da Superintendência de Trânsito e Transportees 

Públicos(STTP), funcionário público e comerciário. 

Verifica-se que o percentual de estudantes é bem 

baixo. Apesar de ser uma área de alta circulação dos mesmos, 

este é possivelmente um indicativo da juventude não se 

encontrar preocupada com a saúde. 
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É cabível ressaltar que, a maior parte dos tabagistas 

são profissionais de outras indicações, 57,77% dos casos, o 

correspondente a 26 tabagistas, provavelmente por estarem em 

maior número no ambiente. Já os aposentados se apresentam 

em segundo lugar, com 26,66% e posteriormente os que são do 

lar com 13,33% e ainda os estudantes com 2,22%, se 

apresentando em menor percentual, naturalmente por estarem 

em menor número na intervenção e por terem mais acesso a 

educação e entenderem os malefícios do tabagismo a saúde. 

É importante ressaltar diante do exposto, a 

constatação que dos 343 atendidos, 210 eram sedentários e, 

destes, 33 são, além de sedentários, tabagistas. A literatura 

científica aponta que o colesterol alto e sedentarismo são 

fatores de risco para aparecimento de doenças. O principal vilão 

é a hipertensão que, quando não controlada, provoca lesões na 

aorta, sobrecarregando o coração (BRASIL, 2017). 

Partindo para classificação dos níveis pressórios, dos 

343 participantes, 140 atestaram serem hipertensos 

diagnosticados, portanto, já receberam, em algum momento de 

sua vida, prescrição médica para medicação e tomam anti-

hipertensivos regularmente. Existem algumas exceções que 

não costumam ingerir o medicamento com regularidade, pois 

atestam esquecer ou só toma-lo quando a pressão arterial se 

apresenta muito elevada, atrapalhando o tratamento de uma 

doença que é crônica, o que lhes expõe ainda mais ao risco 

cardovascular, já que não realizam o tratamento corretamente. 
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Tabela 2 - Níveis pressóricos dos participantes e dos 
tabagistas. 

mmHg Classificação N % Tabagista

s 

≤ 120 ≤ 80 Normal 177 51,60 40% 

 

121-139;81-89 

 

 

140 – 159;90 

– 99 

 

160 – 179;100 

– 109 

 

≥ 180; ≥ 110 

 

Pré-

hipertensão 

 

 

Hipertensão I 

 

 

Hipertensão II 

 

 

Hipertensão III 

 

28 

 

 

94 

 

 

41 

 

 

3 

 

8,16 

 

 

27,40 

 

 

11,95 

 

 

0,87 

 

11,11% 

 

 

35,55% 

 

 

13,33% 

 

 

- 

Fonte: O autor, 2018 

 

Percebe-se, então, que mais da metade da população 

contemplada se apresentou com a PA normal e destes, 40% 

são tabagistas. A partir dessa informação, é importante 

entender que entre esses haviam hipertensos diagnosticados, 

mas que estavam com a pressão normalizada por estarem 

utilizando medicamentos regularmente, estarem praticando 

atividades fisícas, não fumarem ou se alimentarem de forma 

saúdavel, além daqueles que não tem indício de doença 

hipertensiva. De acordo com um estudo de norte-americanos, a 

hipertensão arterial estava evidente em 69% dos pacientes que 



PROMOÇÃO A SAÚDE: IMPLICAÇÕES DO TABAGISMO NAS MANIFESTAÇÕES 
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

395 
 

apresentaram pela primeira vez o infarto agudo do miocárdio 

(IAM), em 75% dos que possuiam insuficiência cardíaca (IC) e 

em 60% com doença arterial periférica (DAP) (DARIUSH, 

2015). 

Quanto a classificação pré-hipertensiva (PH), 

compreende o intervalo pessórico de 121-139 por 81-89. O 

termo pré-hipertensão foi descrito em 2003 na Diretriz 

Americana de Hipertensão Arterial que colocou em evidência a 

importância de medidas preventivas rigorosas diante do 

comportamento da PA, considerando que os pré-hipertensos se 

mostram com maior incidência de HAS nos anos seguintes e 

têm maior risco  de desenvolver doenças cardiovasculares que 

aqueles com PA ideal. No estudo epidemiológico PURE, que 

avaliou 153.996 indivíduos em 17 países, a prevalência de PH 

foi de 36,8%, maior que a taxa de HAS, que foi de 34,3%. 

(ALESSI, 2014). 

Desta forma, de acordo com as pressões aferidas na 

intervenção, os que estavam na classificação de pré-

hipertensão se apresentam em 8,16%, sendo 11,11% 

tabagistas. 

Ainda conforme a Tabela 2, os que apresentaram a 

pressão arterial, no momento do atendimento, entre o intervalo 

140-159 por 90-99 mmHg foram 94 pessoas, correspondendo 

a 27,40% do total. Destes, 35,55% são tabagistas, estando na 

classificação de hipertensão grau I. É possível refletir, mesmo 

que os números não compreendam mais da metade do total, 

ainda são bastante alarmantes. No Brasil, as DCNTs são 

igualmente relevantes, tendo sido responsáveis, em 2011, por 

68,3% do total de mortes, com destaque para doenças 

cardiovasculares (30,4%) (VIGITEL, 2017). 
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Os intervalos de 160-179 por 100-109 mmHg estão 

inseridos na categorização de hipertensão arterial grau II, e no 

período da intervenção eram 41 atendidos, o que compreende 

11,95%, entre estes, 13,33% são fumantes. 

Já na hipertensão arterial grau III, os intervalos estão 

entre ≥ 180 por ≥ 110, e apenas três estavam com a PA neste  

intervalo representando 0,87% e nenhum deles eram 

tabagistas.  

É importante ressaltar que esses indivíduos 

considerados hipertensos ou não no momento da presente 

intervenção foram aconselhados e encaminhados ao 

cardiologista para melhor avaliação cardiovascular, 

monitoramento e demais medidas, como utilização de 

medicação no sentido ajustar a PA. Deve-se observar que a 

intervenção foi realizada em um Terminal de Integração de 

ônibus onde esta presente agentes agressores como barulho, 

estresse e pressão com tempo de chegada ao destino, o que 

pode influênciar no resultado da  PA. 

Ressalta-se que para fins de  elaboração da Tabela 2, 

a PA que se apresentasse com variações que não se 

encaixassem em um único padrão, foi considerada a PA que 

estava mais alterada, seja ela sistólica ou diastólica. 

Em relação as recomendações, elas são de extrema 

importância para evitar possíveis complicações 

cardiovasculares e reduzir os dados epidemiológicos 

apresentados neste artigo. 

De acordo com a literatura, a ingestão de água está 

diretamente ligada as atividade hemodinâmicas e autonômicas 

do sistema cardiovascular, de modo que aumenta a resistência 

vascular periférica e atua na modulação da pressão arterial, da 
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frequência cardíaca e da atividade vagal cardíaca (ROCHA, 

2016). 

Deste modo, a ingestão de água é bastante 

recomendada para manter o funcionamento normal do sistema 

cardiovascular, e em indivíduos com PA alterada, é mais 

recomendado ainda, pois como já exposto, auxilia na 

modulação da mesma. 

A alimentação saudável é outro fator importante na 

prevenção dessas doenças, pois o coleterol elevado e a 

obesidade podem aumentar consideravelmente o risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares (NUNES, 2006). 

Além disso, o desenvolvimento da aterosclerose, que 

trata-se de uma doença cardiovascular crônica causada pela 

adesão de moléculas de colesterol total e LDL na parede das 

arterial, está intimamente ligada a fatores como obesidade, 

diabetes mellitus e hipertensão, sendo esses, reversíveis com 

ajuste na alimentação (CARAPETO, 2017). 

Outra orientação bastente comum durante as 

intervenções é a prática regular de atividades físicas. Isso, pois 

a literatura expõe que a atividade física realizade de forma 

adequada, constitui um importante fator para redução de 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares, sendo o 

treinamento aeróbico uma forma efetiva de melhorar o 

funcionamento desse sistema (MONTEIRO, 2010). 

Por isso, em indivíduos que se apresentaram 

hipertensos no momento do atendimento, é essencial que se 

pratique atividades físicas para regulação da pressão arterial. 

Assim como em pessoas normotensas, para que não venham 

a desenvolver possíveis doenças ligadas ao sistema 

cardiovascular. 
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Diante de estudos presentes na literatura, pode-se 

perceber, por exemplo, que os ex-fumantes apresentam-se com 

índices mais elevados de hipertensão arterial. E em uma 

pesquisa realizada no Japão, foi observado que o tabagismo é 

a principal causa de mortalidade em adultos, por Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) (RADOVANOVIC, 

2014). 

No desenvolvimento presente estudo, já pôde ser 

percebido a influência do fumo na pressão arterial, 

possivelmente dada a presença  das substâncias tóxicas na 

composição do cigarro. Portanto, orientações relacionadas a 

isso são bastante ultilizadas, já que 13,11% do atendimentos 

foram direcionados a esses usuários. 

Em relação a ingestão de sódio, a redução é de suma 

importância e, esta instrução deve ser oferecida, 

principalmente, aos hipertensos. De acordo com a 7ADBHA, o 

consumo exacerbado do sódio é um grande fator de risco para 

o desenvolvimento de HA, e associa-se diretamente a eventos 

cardiovasculares e renais. Ainda de acordo com esta diretriz, foi 

realizada no Brasil, uma Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF), que ratificou a disponibilidade de 4,7g de sodio por 

pessoa por dia, esse índice exede o consumo máximo 

recomendado que é de 2g por dia, menor na região sudeste e 

maior nas áreas rurais do Norte (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). A Vigitel, em sua pesquisa, conta que 

15,5% dos participantes admitem o consumo alto ou muito alto 

de sal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Deste modo, diante de todos os dados expostos, é 

possível perceber a relevância dessas recomendações, para 

que com o acesso a eduação em saúde, os números venham a 

se tornar mais baixos, evitando o desenvolvimento de Doenças 
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Crônicas Não Transmissíveis, de modo especial as ligadas ao 

sistema cardiovascular. 

 

CONCLUSÕES  

 

Embasado nas informações da presente intervenção, 

se percebeu que o sexo masculino se apresenta com maior 

frequência no Terminal de Integração, e se mostram 

interessados em saber do seu estado de saúde, fato que prediz 

a importância da presente intervenção nesse espaço.    

Foi observada ampla e diversificada circulação de 

pessoas, sendo quase 50% hipertensos, denotando a 

necessidade de medidas de controle da PA, vislumbrada pela 

educação em saúde. 

Notou-se também interesse e participação acentuada 

da população adulta na intervenção quanto as implicações do 

tabagismo nas doenças cardiovasculares. Este fato trás boa 

expectativa em relação a redução dos números de tabagistas 

hipertensos, representando diminuição dos riscos de morte 

evitáveis, não podendo ser negligenciado pela população.  

Em contrapartida, o número de jovens com interesse 

na intervenção foi baixa, quando referido a ampla circulação no 

Terminal. O ideal era que despertassem o interesse para o 

cuidado com a saúde em relação a doenças comuns na 

atualidade, existindo muita desinformação da população. Se o 

conhecimento básico fosse obtido pela população, certamente 

o organismo se manteria ideal e muitas das DCNTs poderiam 

ter menor ocorrência, como as doenças cardiovasculares. 
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RESUMO: os aplicativos de smartphones são uma ótima 
ferramenta para educação e orientação na área da saúde, 
especialmente em situações de urgência e emergência. O 
objetivo desse estudo foi rever e sumarizar os conteúdos de 
aplicativos disponíveis na língua portuguesa e mais populares, 
destinados à orientação em primeiros socorros, no sistema 
operacional Android para contribuir na contrução de um 
protótipo de aplicativo com credibilidade na mesma área. Os 
dados foram coletados no dia 25 de outubro de 2018, por meio 
de uma busca realizada com o termo “Primeiros Socorros”, em 
um aparelho com sistema Android, no Google Play. Foram 
incluídos os aplicativos com foco na orientação de técnicas de 
Primeiros Socorros e disponíveis em português. Do total de 
aplicativos, 07 foram avaliados por três autores e discutidos 
criticamente levando em consideração as informações gerais 
dos aplicativos, a credibilidade e as características de 
construção. Cada aplicativo foi avaliado por meio da sua 
abordagem em relação à orientação sobre os Primeiros 
Socorros e aderência ao principais protocolos sobre o tema em 
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questão. Verificou-se que os aplicativos ainda carecem de 
elementos que precisam ser abordados, para auxiliar o 
socorrista leigo a executar intervenções de Primeiros Socorros 
seguras para vítima. 
Palavras-chave:  Primeiros Socorros. Smartphone. 

Aplicativos Móveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Trauma é um problema mundial” e o cuidado pré-

hospitalar ou de primeiro socorro, pode fazer a diferença entre 

a vida e a morte (PHTLS, 2016, p. 2). O Primeiro socorro é o 

atendimento prestado, inclusive por leigos, para manter a vida 

e evitar o agravamento das condições de um indivíduo até que 

chegue o atendimento especializado e tem como principal 

objetivo, a manutenção dos sinais vitais. Em situações de 

emergência, a principal recomendação é sempre manter-se 

calmo e acionar o serviço de resgate, pelo telefone 193 – 

Bombeiros ou 192, do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (VOLPATO; SILVA, 2017).  

Os acidentes e o mal súbito são situações frequentes e 

ocorrem o tempo todo, colocando em risco a vida de muitas 

pessoas. Estes eventos, incluem quedas, fraturas, 

afogamentos, convulsões, desmaios, envenenamentos, 

queimaduras, hemorragias, asfixia, Parada Cardiorrespiratória 

Cerebral (PCRC) e muitos outros. Tais eventos, podem ocorrer 

nos mais variados lugares, horários e com qualquer indivíduo, 

sendo necessário e importante, que a população geral, tenha o 

conhecimento sobre como agir em determinadas situações 

(AMPARO; SOUSA, 2015). A falta de conhecimento, bem como 

o manejo inadequado da vítima, ainda no local do acidente, 
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pode acarretar em consequências sérias e até levar o indivíduo 

à morte.  

Qualquer pessoa pode ser surpreendida por uma 

situação de emergência, e por vezes a chegada do Atendimento 

Pré-hospitalar  com profissionais da saúde especializados, não 

será imediata. Nesse primeiro momento, após o evento 

traumático ou de emergência, também conhecido como o 

“período de ouro”, é extremamente importante e crucial, pois 

pode ser decisivo para a sobrevivência da vítima (TINOCO; 

REIS; FREITAS, 2014). 

O “período de ouro” representa um curto tempo no qual 

existe uma cadeia de eventos de choque que está se 

intensificando e agravando o quadro de saúde da vítima e tem 

relação direta com o desfecho da situação. No entanto, é uma 

condição quase sempre reversível, se o atendimento adequado 

for rapidamente instituído (PHTLS, 2016). Esse atendimento 

incluem as intervenções adotadas para melhorar a oxigenação 

e controlar a hemorragia, sendo iniciado no local de ocorrência 

e continuar no Pronto Socorro, Centro Cirúrgicou e/ou Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) (PHTLS, 2016).  

Contudo, para a implementação do atendimento 

adequado, nesse “período de ouro”, é necessário capacitação 

intensa, não só dos socorristas profissionais, como também, 

para os socorristas leigos, com o único objetivo de garantir um 

atendimento rápido  com segurança e que seja, de fato, efetivo 

(COSTA et al., 2015). 

Neto e outros autores (2016), referem que devido ao 

crescente número de óbitos ocorridos nas situações de 

emergência e em virtude das doenças cardiovasculares, 

escolas em vários países têm capacitado milhares de 

socorristas quanto às bases do Suporte Básico de Vida – SBV.  
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Entendamos SBV como um conjunto de medidas que incluem 

o reconhecimento da PCRC, acionamento precoce do SAMU e 

início imediato das manobras de RCP, além da rápida utilização 

de um Desfibrilador Externo Automático – DEA, caso o mesmo 

esteja disponível. 

Wissenberg e outros estudiosos (2013), ao investigar os 

casos de parada cardíaca na Dinamarca, identificaram que 

aqueles que receberam a reanimação cardiopulmonar de leigos 

treinados, tiveram 4 vezes mais chances de sobreviver por 30 

dias, quando comparados aos que não receberam a 

reanimação. Todavia, não apenas em casos como estes, é 

necessário capacitação. Existem outros casos, envolvendo 

situações mais comuns, como por exemplo na convulsão, do 

qual é necessário que a população leiga, também tenha, no 

mínimo, uma noção de como agir neste evento. 

Desse modo, nota-se a importância da capacitação do 

leigo em primeiros socorros. Todavia, diferentemente do que 

ocorre em outros países, no Brasil, a capacitação em Primeiros 

Socorros e SBV, não é uma realidade. Pessoas leigas, 

adquirem conhecimento sobre Primeiros Socorros, quando 

realizam cursos específicos para isso, demandando em sua 

maioria custos financeiros adicionais. É notório que a população 

ainda não tem informações suficiente para prestar os Primeiros 

Socorros de forma correta. Desta forma, fica evidente a 

importância de ampliar o acesso à informação e garantir que as 

pessoas sejam capacitadas, ou pelo menos, orientadas, para 

agirem em situações de emergência. 

Contudo, a tecnologia é um novo meio de conexão entre 

os sujeitos. É nesta conexão que ocorre por meio das relações 

sociais, que os indivíduos adquirem habilidades técnicas e 

comunicação, influenciando todas as áreas de atuação, 
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incluindo a Saúde Pública (HONORATO, 2014). Com isso, nos 

últimos anos, vários aplicativos para smartphones, sobre 

Primeiros Socorros, foram desenvolvidos e disponibilizados 

para orientar e ajudar as população em geral sobre como agir 

em determinadas situações. Não dispensando a capacitação e 

o treinamento constantes que são essenciais para a garantia do 

atendimento efetivo é importante considerar a existência 

desses aplicativos como uma ferramenta democrática e de 

acesso fácil e com baixo custo. 

Contudo, tais aplicativos podem ter pontos negativos, 

especialmente quando são compartilhadas informações 

errôneas. Como exemplo, vídeos do YouTube que foram 

publicados no período de 2010 a 2014, sobre SBV, estavam, 

em sua grande maioria, em desconformidade com a American 

Heart Association (AHA) de 2010, que é responsável pela 

publicação científica das Diretrizes para Ressuscitação 

Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência 

(ACE), e prosseguiram repassando informações erradas, por 

meio da internet sobre a maneira de proceder diante de uma 

PCR (COSTA et al., 2015).  

Com base no que foi exposto, o presente estudo teve 

como objetivo rever e sumarizar os conteúdos de aplicativos 

disponíveis na língua portuguesa e mais populares, destinados 

à orientação em primeiros socorros, no sistema operacional 

Android para, contribuir na contrução de um protótipo de 

aplicativo com credibilidade nesta mesma área. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Seguindo as orientações da literatura, utilizou-se o 

método quantitativo que segundo Esperón (2017) é utilizado 

quando se coleta e analisa dados quantitativos sobre variáveis. 

Os dados foram coletados no dia 25 de outubro de 2018, 

utilizando um formulário de análise construído para essa 

finalidade. Este formulário foi dividido em 3 partes, sendo elas: 

 

1 parte - Informações gerais: neste campo foram coletados 

dados referentes ao nome do aplicativo mobile, nome do 

programador, avaliação média, popularidade, última 

atualização e categoria. De acordo com Direito et al (2014), a 

popularidade e a avaliação média são dois parâmetros 

relevantes para a seleção de apps a serem incluídos e 

analisados.  

 

2 parte - Credibilidade: foram utilizadas duas questões 

subjetivas: Esste aplicativo mobile é confiável?; Como 

profissional de saúde, utilizaria e/ou recomendaria esse 

aplivativo mobile a outra pessoa? Tais questões foram 

respondidas por uma enfermeira docente da área de urgência 

e emergência que emitiu sua opinião após analisar cada um dos 

aplicativos e avaliar as informações disponíveis e comparando-

as com a literatura especializada, dentre elas, as Diretrizes da 

American Herth Association - AHA (2015) para Ressucitação 

cardiopulmonar, bem como suas atualizações específicas 

lançadas em 2017, o PHTLS (2016), Manual de Emergências 

Aquáticas – SOBRASA (2015), I Diretriz de Ressuscitação 

Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013), Protocolos de 
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Suporte Básico e Avançado de Vida do SAMU/Ministério da 

Saúde (2016). Desse modo, foram considerados confiáveis 

aqueles aplicativos que estavam atualizados conforme os 

protocolos mais recentes e que tinham a opção de ligação direta 

para o 192 SAMU. 

 

3 parte - Características de Construção: para a elaboração 

deste ponto levou-se em consideração o artigo Designing health 

literate mobile apps do Institute of Medicine (BRODERICK, 

2014) do qual as perguntas sofreram adaptações para este 

estudo, tendo em vista que o sistema Android continua a ser o 

sistema operativo para smartphones dominante em todo o 

mundo. As respostas foram dicotômicas, do tipo sim/não, 

codificada com “0” para “não” ou “ausente” e “1” para “sim” ou 

“presente”. Segue as perguntas adaptadas: 

 

Utiliza linguagem simples? 

Disponibiliza o conteúdo de forma clara? 

Está integrado a outros aplicativos? 

Está integrado com alguma rede social (Facebook, Instagran, 

Twitter, etc)? 

Incorpora características de áudio e vídeo? 

Permite elaborar e receber mensagens de texto? 

 

A lista dos aplicativos foi obtida a partir de uma busca 

realizada, utilizando o termo “Primeiros Socorros”, a partir de 

um aparelho móvel com sistema Android, no Google Play.  

Após a busca, foram encontrados 250 aplicativos. Foram 

incluídos na avaliação do conteúdo os aplicativos gratuitos que 

tinham como foco orientar sobre técnicas de primeiros socorros 

em situações de urgência e emergência e disponíveis na língua 
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portuguesa. O processo de seleção dos aplicativos com os 

critérios de exclusão é demonstrado na figura 1. 

 
Figura 1. Fluxograma da busca e análise dos aplicativos 
mobile. João Pessoa, PB, Brasil, 2018. n. 07. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Foram avaliados quanto ao conteúdo 12 aplicativos, 

sendo excluído aqueles que não estavam relacionados ao tema 

e que apresentavam conteúdo disponibilizado através de links 

para outros programas online. O aplicativo APSE-Primeiros 

Socorros foi encontrado também na versão para tablete, sendo 

contabilizado apenas uma vez, totalizando a amostra final em 

07 aplicativos para análise. Um dos aplicativo (Primeiros 

Socorros) do desenvolvedor H2Online, apresentou problemas 

de funcionalidade após instalação e por este motivo também foi 
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excluído. Possivelmente o mesmo era incompatível ou restrito 

para o sistem Android, já que no sistema iOS ele funcionou.  

A avaliação foi realizada por dois autores, após o 

dowload, instalação e utilização dos mesmos em smartphones 

com sistema Android. Após a coleta das informações e 

preenchimento dos dados no formulário da pesquisa, as 

discordâncias encontradas foram discutidas com a presença de 

um terceiro autor para a obtenção de um consenso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na figura 1, estão apresentados as seguintes variáveis: 

nome do aplicativo, programador, avaliação média, 

popularidade, categoria e a data da última atualização do 

aplicativo realizado pelo programador. Tais variáveis são 

relativas a 1 parte do formulário de coleta de dados: 

informações gerais. Estes dados são relevantes para uma 

melhor compreensão dos aplicativos analisados neste estudo e 

estão demosntrados na figura 2.  

 

Figura 2. Dados sobre as informações gerais dos aplicativos 
mobile. João Pessoa, PB, Brasil, 2018. n. 07. 

App Programador Avaliação 
média 

Popularidade Categoria/última 
atualização 

Dr Drauzio 
Primeiros 
Socorros 

Uzumaki 
Comunicação 

4,6 Mais de 100 
mil 

Medicina 
31 de agosto de 

2017 

Manual de 
Primeiros 
Socorros 

Luiz almeida 4,5 Mais de 50 mil Medicina 
20 de marco de 

2018 

Primeiros 
Socorros 

Ana Paula boa 
ventura 

4,9 Mais de 1 mil Ensino 
5 de marco de 

2018 

APSE-
Primeiros 
Socorros 

HSampaio 4,9 Mais de 5 mil Medicina 
26 de nov de 

2015 
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Primeiros 
Socorros-

FICV 

Centro global 
de preparação 
para desastres 

(GDPC) e 
disponibilizado 

pela 
Federação 

Internacional 
Cruz 

Vermelha 
(FICV) 

4,5 Mais de 50 mil Saúde e fitness 
4 de juho de 

2018 

SOS 193-
Qual sua 

emergência 

Bmorais.com 4,7 Mais de 10 mil Medicina 
26 de jun 2018 

SOS 
Socorro 

EAS digital 4,5 Mais de 10 mil Saúde e fitness 
14 de julho de 

2016 

Fonte: próprio autor. 

 

O aplicativo Dr Drauzio Primeiros Socorros possui uma 

abordagem simples e didática com várias imagens ilustrativas, 

tem uma ótima interface que ajuda no entendimento dos 

procedimentos a ser realizado. Além disso, tem a opção de 

ligação direta para o 192 SAMU e a opção de narração que 

facilita no atendimento da vítima, caso queira usá-lo 

simultaneamente. Trás também alguns temas que não são  

normalmente detalhados em outros aplicativos como 

afogamento (atendimento em terra/resgate na água); insolação 

e transportes de feridos; porém poderia incluir um dos 

procedimentos de primeiros socorros mais comum – a 

convulsão. Outro ponto positivo é que o mesmo não apresenta 

conteúdo distrator, como por exemplo, integração com outros 

programas ou redes sociais, bem como propagandas. Em 

relação ao procedimento de RCP, está desatualizado, pois 

recomeda que as compressões cardíacas devem ser realizadas 

alternadamente com a respiração boca-a-boca. Além disso, o 

ícone para o acesso desse procedimento não fica tão visível na 
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interface, pois sua posição de acesso se encontra dentro do 

procedimento para Infarto. 

De acordo com as novas regras da AHA para SBV em 

pediatria e adultos, atualizadas no ano de 2017, todo socorrista 

leigo treinado ou não, deve aplicar a RCP, apenas com 

compressões cardíacas (AHA, 2017). A atuação de um leigo 

que reconhece rapidamente uma PCR, chama por socorro 

especializado e aplica as manobras de RCP, previne a 

deterioração miocárdica e cerebral. 

A ventilação boca-a-boca não é encorajada, embora o 

risco de contaminação com a realização desse prodimento seja 

mínico, o ideal é que seja aplicado utilizando pocket-mask ou 

bolsa-válvula-máscara (ambú) (GONZALEZ et al., 2013). 

O Manual de Primeiros Socorros é um aplicativo que 

possui um pouco mais de texto informativo e preventivo, porém 

de leitura simples, com várias imagens onde facilita a 

compreensão de qualquer pessoa. É o único que, além de 

realizar ligação direta para o 192 SAMU, também faz para o 193 

Bombeiros. Em relação ao procedimento Afogamente, faltou 

esclarecer a palavra “inconsciente”, pois em alguns casos, esse 

é um termo do qual o leigo pode não ter entendimento. Com 

relação ao procedimento de RCP, esse também está 

desatualizado, pois recomeda “levantar ligeiramente o queixo”, 

denominado de abertura da via aérea. Este ponto pode se 

apresentar incongruente pois no caso de o socorrista leigo está 

só, ele não conseguirá realizar os dois procedimentos 

(inclinação da cabeça/elevação do queixo e compressões 

cardíacas) ao mesmo tempo. Isso só poderia ser possível na 

presença de um 2° socorrista para ajudar. Então, no aplicativo, 

não há esse tipo de detalhamento. Outro ponto importante que 

o aplicativo não trás é que essa manobra só é recomendada 
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para vítimas onde não há suspeita de trauma, pois nesse caso 

a manobra indicada seria a de elevação do ângulo da 

mandíbula (GONZALEZ et al., 2013). Além disso, a 

recomendação para “levantar ligeiramente o queixo”, também 

pode acarretar perda de tempo para iniciar o que, de fato, se 

recomemda, que é iniciar as compressões torácicas 

precocemente.  

De acordo com a I Diretriz de Ressuscitação 

Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013), deve-se evitar 

fatores que influenciam na performance do socorrista, 

especialmente o leigo e, portanto, uma simplificação de 

procedimentos deve ser adotada, sendo o foco da RCP voltado 

para as compressões torácicas sem interrupções e de alta 

qualidade. Aponta ainda que a realização imediata da RCP, 

ainda que seja apenas com compressões torácicas, contribui 

sensivelmente para o aumento das taxas de sobrevida 

(GONZALEZ et al., 2013). 

O aplicativo Primeiros Socorros aborda poucos 

procedimentos: trauma, engasgo, convulsão, desmaio e parada 

cardíaca. No entanto ele trabalha os conteúdos de forma bem 

didática, trazendo conceitos, definições e histórias que simulam 

situações que envolvam o cuidado de Primeiros Socorros. 

Também trás imagens e histórias curtas envolvendo acidentes 

e, em seguida, um exercício que permite um melhor 

aprendizado. Sua interface é simples e lúdica, podendo ser 

manuseadoe indicado para crianças. Outro ponto relevante é 

que ele também inclui ligação direta para o 192 SAMU. Em 

relação a manobra de Desengasgo, este também, não 

esclarece a palavra “inconsciente” e não explica 

detalhadamente como se aplica a manobra Heimlich. Em 
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relação ao procedimento de RCP este aplicativo está de acordo 

com as diretrizes do AHA e acrescenta informações sobre o 

Desfibrilador Externo Automático – DEA, no entanto, não 

explica como usá-lo. Apesar disso, o fato de trazer tal 

informação é um ponto positivo, pois faz com que o aplicativo 

se diferencie dos outros. 

O DEA é um aparelho portátil utilizado no diagnóstico e 

tratamento de algumas arritmias malignas da PCR, como 

principalmente na FV (Fibrilação Ventricular). São vários os 

modelos existentes no mercado, mas todos possuem 

dispositivos padronizados, o que facilita o manuseio por 

qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não requer 

interpretação de traçado eletrocardiográfico e por isso, pode ser 

utilizado por leigos e profissionais de saúde, desde que 

devidamente treinados. 

Em 2004, o Congresso Nacional decretou o uso 

obrigatório do DEA em locais com aglomerações ou grande 

circulação de pessoas (igual ou superior a 2.000) por dia, como 

em aeroportos, ginásios esportivos, estações rodoviárias, etc. 

(BRASIL, 2004). O grande problema é que grande parte desses 

estabelecimentos não cumprem essas medidas obrigatórias e 

nem sofrem punições, devido à falta de fiscalização. 

Perquisa realizada em uma cidade da região sudeste do 

país, revelou que as maiores taxas de sobrevida, após uma 

PCR, estavam associadas ao atendimento precoce realizado 

por pessoas leigas treinadas, ao uso de DEA e rápida 

intervenção do Suporte Avançado (SAMU) (MORAIS; 

CARVALHO; CORREA, 2014). 

O APSE-Primeiros Socorros é diferente de todos os 

outros, pois instrui prioritariamente por áudio e legenda em 

simultâneo, o que pode atrapalhar na realização dos 
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procedimentos dependendo da velocidade com que é passada 

a instrução, mesmo com a presença de teclas que podem parar 

ou pausar o áudio. Ele também inclui ligação para o 192 SAMU 

que aparece logo ao acessar o aplicativo, alertando o socorrista 

de que esse é o primeiro passo a dar, numa situação de 

emergência. A interface não é das melhores, podendo se tornar 

confusa durante o manuseio. Em relação à RCP no seu primeiro 

passo ele orienta chamar a emergência, o que acaba sendo 

desnecessário, uma vez que ele permite essa ação, logo ao 

ativar o aplicativo. Outro ponto negativo é que ele recomeda 

afrouxar as roupas, o que pode se tornar um distrator para o 

socorrista leigo, tirando-o do foco e importância de iniciar as 

manobras de RCP imediatamente e que já foi discutido 

anteriormente. 

O Primeiros Socorros-FICV é o aplicativo mais 

completo e tem uma interface mais educativa e fácil de 

manusear. Aborda os mais variados temas, trabalha com textos 

pequenos e didáticos para melhor entendimento e agilidade, 

além disso, disponibiliza cursos preparatórios, vídeos 

instrucionais, imagens com animação, questionários e ligação 

direta para o 192 SAMU. Apresenta informações detalhadas na 

maioria dos procedimentos e as figuras animadas dão uma 

noção bem próxima de como o socorrista leigo deve agir em 

determinadas situações. O seu diferencial é a apresentação de 

um tema não habitual “Primeiros Socorros Psicológicos”, pois 

este é um assunto que deve ser levado em consideração, 

inclusive em aplicativos como estes – de Primeiros Socorros, 

pois às vezes, em situações de desastres ou acidentes, 

especialmente se envolver a morte de um familiar, é comum, 

encontrar pessoas próximas ao local do evento, com estado 
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psicológico alterado, sendo esse tipo de apoio essencial para o 

momento. 

Numa situação de emergência e desatre, as pessoas são 

afetadas por uma crise importante e podem apresentar 

sintomas físicos e emocionais, podendo culminar numa 

situação traumática. Tanto os familiares, quanto os 

sobreviventes passarão a ter suas vidas alteradas, marcadas 

pela perda da ilusão do controle da situação, apresentam uma 

preocupação excessiva com a sua sobrevivência e luto pela 

possibilidade da perda (MANZOCHI, 2013). 

Com relação à RCP, o aplicativo se encontra em 

consonância com as recomendações atuais, inclusive trazendo 

a importância de uma conduta essêncial para uma RCP de 

qualidade e efetiva, que é o cuidado de permitir o retorno 

completo do tórax após cada compressão, e para tanto, o 

aplicativo utiliza a seguinte expressão: “Deixe o peito subir 

completamente antes de fazer nova compressão.” 

De acordo com as Diretrizes  do AHA e sua atualização 

(2015, 2017), as compressões são efetivas quando aplicadas 

com as duas mãos sobre a metade inferior do osso externo do 

tóraz, numa frequência de 100 a 120 por minuto com uma 

profundidade de no mínimo 5 cm. O retorno completo do tórax 

deve ocorrer após cada compressão, permitindo que o coração 

se encha completamente antes da próxima compressão, 

garantindo uma perfusão efetiva para o cérebro. 

O aplicativo “SOS 193 - Qual sua emergência?” como 

o próprio nome diz, tem a função de acionar especificamente o 

193 Bombeiros. No entanto, isso não impede que o mesmo 

pudesse, também, disponibilizar a função para acionar o 192 

SAMU. Trata-se de uma aplicativo do qual os temas não são 

abordados com informações completas. Tem a função de listar 
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o que fazer em determandas situações, não trazendo conceitos, 

explicações ou detalhamento dos procedimentos. O fato de não 

mostrar ilustrações suficientes, já que se trata de um aplicativo 

“mais prático”, deixa a desejar, pois a demonstração de alguns 

dos procedimentos, nesca caso, poderia ajudar. Outro ponto 

negativo é que o mesmo não aborda a PCR e RCP, sendo este 

considerado um dos eventos mais grave nas situações de 

emergência e, portanto, é um assunto que não deveria faltar. 

Na prática, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, já atuam 

de forma integrada, especialmente nas ocorrências de 

acidentes de trânsito; ainda que essa integração não seja 

oficial. Em alguns Estados, como o de Santa Catarina, a 

integração oficializada já ocorre, trazendo ainda mais benefícios 

para a população, porque a unificação estabelece um único 

protocolo, viabilizando ainda mais despachos mais ágeis das 

ambulância, para o atendimento das ocorrências (GOVERNO 

DE SANTA CATARINA..., 2018). 

O SOS Socorro apresenta uma interface confusa, 

podendo deixar o usuário, que o utiliza pela primera vez, sem 

saber como acessar o conteúdo. Contém poucos 

procedimentos: PCR, engasgamento, convulsão e 

queimaduras. Incorpora  imagens ilustrativas com informações 

completas, mas algumas estão desatualizadas. A linguagem 

não é clara, utilizando termos científicos o que se torna 

inacessível para a população geral. Parece ser destinado 

apenas para profissionais de saúde. Disponibiliza vídeos 

instrucionais que só podem ser assistidos com internet. 

Na educação em saúde, o ato comunicativo é destacado 

como um processo de compartilhamento e ajuda entre aquele 

que comunica e o outro que recebe o comunicado, de forma a 

estabelecer um processo de ajuda ao indivíduo e à família 
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(CORIOLANO-MARINUS, 2014). Portanto, a comunicação não 

será estabelecida, se aquele que recebe a mensagem não 

consegue compreendê-la.   

Em relação à RCP, pede que o leigo identifique a 

“ausência de pulso e respiração” esta não é uma recomendação 

adequada, pois um socorrista leigo, treinado ou não, não esta 

apto para identificar esses sinais. Apenas profissionais 

especializados, têm essa habilidade e capacitação para 

reconhecer uma PCR. 

Por fim, dos setes aplicativos mobile examinados, o de 

Primeiros Socorros-FICV é o mais completo, pois aborda os 

mais variados temas, trabalha com textos pequenos e didáticos 

para melhor entendimento e agilidade e, além disso, 

disponibiliza cursos preparatórios, vídeos instrucionais, 

questionários e ligação direta para o 192 SAMU. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo identificou e analisou aplicativos 

mobile que abordavam temas sobre Primeiros Socorros, 

disponíveis em língua portuguesa.  

Apesar de haver um grande número de aplicativos 

disponíveis em português, uma minoria se apresentou como 

elegível para análise, pois os demais não apresentavam 

caracterísisticas de construção adequadas, para serem 

considerados de qualidade e confiáveis. Uma boa parte deles, 

faziam link direto para outros programas online, como por 

exemplo, o Youtub, não apresentando, desta forma, 

originalidade. 

Os aplicativos analisados ainda carecem de muitos 

elementos que precisam ser abordados e descritos, para poder 
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auxiliar o socorrista leigo a executar intervenções de Primeiros 

Socorros, consideradas seguras para vítima, afim de não 

agravar o quadro e evitar a morte precoce. Para isso, os 

aplicativos de smartphones precisam ser otimizados de forma 

que as diretrizes que norteiam algumas das práticas de 

Primeiros Socorros, especialmente a de Suporte Básico de 

Vida, sejam contempladas. Se esses aplicativos forem 

comprovadamente eficazes, eles podem representar uma boa 

estratégia para salvar vidas. Recomenda-se, desta forma, que 

os aplicativos disponíveis seja revisados e que sejam 

desenvolvidos novos aplicativos confiáveis, baseados nas 

diretrizes mais atuais de Suporte Básico de Vida da AHA, além 

da  revisão e avaliação da eficácia dos já existentes. 

A limitação do estudo refere-se a não análise dos 

aplicativos na língua inglesa, visto que foi encontrado uma 

quantidade significativa destes. 

Como sugestão, ressaltamos a importância da 

realização de estudos mais detalhados, incluindo os aplicativos 

de língua inglesa, sobre a avaliação dos aplicativos de 

Primeiros Socorros, visto que se trata de um tema importante 

para a Saúde Pública que pode salvar vidas.  
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RESUMO: Embora os cursos de pós-graduação tenham como 
finalidade o ensino e a pesquisa, historicamente, tem-se 
observado um predomínio do desenvolvimento científico em 
detrimento à docência propriamente dita. Visando minimizar 
essa disparidade a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) instituiu o estágio docência 
na pós-graduação em 1999. A inserção de disciplinas didático-
pedagógicas pode ser o ponto de partida para uma 
reestruturação do modelo presente nas grades curriculares dos 
cursos de pós-graduação. Este trabalho objetivou analisar a 
oferta de disciplinas didático-pedagógicas nos cursos de pós-
graduação stricto sensu em Farmácia no Brasil retratando o 
atual panorama destes cursos, que historicamente são voltados 
para a pesquisa científica. Trata-se de um estudo descritivo, 
realizado através de análise qualitativa documental por meio da 
base de dados da CAPES e da Plataforma Sucupira. Foi 
observado que dos 57 cursos de pós-graduação na área de 
Farmácia, apenas 23 ofertam disciplinas com característica 
didático-pedagógica além do estágio docência, 
correspondendo a 40% do total analisado. Dentre os programas 
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que ofertam disciplinas didático-pedagógicas, 74% destas são 
de caráter optativo/eletivo e a análise das ementas mostrou 
predominância do tema “técnicas de ensino”, ressaltando a 
importância dada ao aspecto técnico da didática. Observa-se 
que ainda há um déficit na formação do docente na área de 
Farmácia, pois pouca importância é dada aos aspectos 
didáticos e pedagógicos na sua construção. 
Palavras-chave: Pós-graduação. Farmácia. Docência no 

ensino superior. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior no Brasil é uma realidade recente 

em comparação àquela vivenciada pelos países europeus e 

vem passando por um processo expansivo nos últimos 50 anos. 

Freitas (2016) nos traz o contexto histórico e explica que a 

principal contribuição para o aumento da oferta ocorreu devido 

à ação da iniciativa privada que objetivava a profissionalização 

do ensino superior. O poder público então direcionou os gastos 

até então investidos na graduação para o desenvolvimento da 

pesquisa, implementando os cursos de pós-graduação. 

Visando o desenvolvimento da universidade brasileira, em 1968 

a reforma universitária estabeleceu a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa. Essa determinação fez com que todos os 

professores universitários se transformassem, 

obrigatoriamente, em professores pesquisadores. Como 

resultado dessa medida, viu-se um grande avanço na 

estruturação das universidades, concatenado a uma enorme 

desvalorização da atividade docente. 
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Ainda segundo Freitas (2016), os cursos de pós-

graduação tinham como finalidade a formação de professores 

para atender a demanda resultante da expansão do ensino 

superior, bem como garantir a formação de recursos humanos 

que promovessem a elevação dos níveis de qualidade desse 

tipo de ensino. Entretanto, esses cursos também pretendiam o 

desenvolvimento da pesquisa científica, e várias medidas 

acentuavam cada vez mais esse objetivo, deixando em 

segundo plano a atividade de ensino. Dentro deste contexto, 

conforme explica Motta e Lima (2014), houve um aumento em 

40 vezes no número de docentes no Brasil entre os anos de 

1950 e 1992. O acelerado surgimento de professores vindos 

dos mais variados cursos e com uma preparação aquém 

daquela que a vida acadêmica exige, trouxe à tona 

questionamentos acerca da compreensão sobre as origens do 

professor universitário, o que pensa, como interage no seu 

espaço profissional consigo e com os seus pares. 

Visando minimizar a disparidade entre ensino e 

pesquisa, em 1999 a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) instituiu o estágio docência, 

através do qual mestrandos e doutorandos bolsistas de pós-

graduação stricto sensu sob tutela da CAPES devem, 

obrigatoriamente, participar do estágio supervisionado como 

parte das suas atividades. Esta determinação está descrita na 

Resolução 065/99, alterada pela Resolução 013/00 da CAPES 

e normatizada através da Portaria n.º 76, de 14 de abril de 2010. 

Assim, apontava-se para a necessidade de alguma formação 

de caráter pedagógico para os alunos de pós-graduação, afim 

de minimizar os impactos causados no ensino superior, já que 

estes têm a atividade docente nesta área como um campo de 

trabalho possível (PAITER, 2017). 
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Contudo, conforme relatado por Paulino (2017), 

atualmente ainda é observado um predomínio para formação 

em pesquisa nos cursos de pós-graduação em detrimento à 

preparação para o ensino, deixando os alunos menos 

preparados para as exigências próprias da educação em nível 

superior. Silva (2017) ressalta que é exigida formação 

pedagógica para atuação do professor na escola básica e no 

ensino médio, enquanto que o docente do ensino superior não 

é obrigado a possuir este saber para exercer sua profissão. 

Essa carência, que deveria ser suprida na pós-graduação, não 

o é, justamente devido à priorização da formação do 

pesquisador. Na prática, há uma lacuna no desempenho dos 

docentes no ensino superior pois estes são especialistas no seu 

campo de conhecimento, mas não necessariamente dominam 

a área educacional e pedagógica (DAVIS, 2013).  

Segundo Pires et al. (2018), três pontos principais 

devem nortear a prática correta do professor de ensino superior. 

Primeiramente, é necessário que o indivíduo possua os saberes 

na sua área de conhecimento específico, ou seja, que ele 

domine os conhecimentos básicos acerca do que irá ensinar. O 

segundo ponto trazido pelo autor é que a docência em nível 

superior requer também domínio da área pedagógica, no intuito 

de desenvolver um saber prático, pautado nas experiências 

diárias construídas com os alunos. Por fim, ele relata que 

também é necessário haver o exercício da dimensão política, 

que leva em consideração o professor enquanto cidadão, o qual 

se encontra em um processo histórico e dialético e possui suas 

próprias opiniões. Esse terceiro ponto aceita e valoriza os 

saberes da experiência do sujeito professor dentro e fora da 

sala de aula. Complementarmente, Fernandes (2017) afirma 

que para que o processo ensino-aprendizagem seja 



UMA ANÁLISE SOBRE A OFERTA DE DISCIPLINAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 
NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM FARMÁCIA 

427 
 

adequadamente compreendido é preciso articular 

consistentemente essas três dimensões. Pois quando, por 

exemplo, a dimensão técnica é dissociada das demais, tem-se 

o tecnicismo – onde a prática pedagógica é analisada de forma 

abstrata e não contextualizada. 

Neste sentido, Joaquim; Villas-Boas (2013) deixam 

claro que a formação de professores não deve ser uma 

atividade complementar, que acontece a partir do aprendizado 

do conteúdo, apenas. Nem somente através do estágio 

docência, pois este muitas vezes não é suficiente para 

preencher as lacunas da formação docente. E ainda, segundo 

as autoras, “alguns programas desenvolvem, simplesmente 

colocando alunos de pós-graduação no lugar dos seus 

orientadores em aulas de graduação”, descaracterizando a 

prática do estágio. A comunidade acadêmica vem tomando 

consciência de que somente domínio do conteúdo ministrado 

em aula, não é suficiente para ensinar e que é preciso, também, 

no ensino superior, aprender a ensinar e integrar estes saberes 

(Souza et al., 2018). A inserção de disciplinas didático-

pedagógicas além do estágio docência pode ser o ponto de 

partida para uma reestruturação do modelo presente 

atualmente nas grades curriculares dos cursos de pós-

graduação, afim de amenizar as disparidades existentes entre 

o ensino dos saberes específicos e os saberes pedagógicos e 

políticos. Foi neste contexto que surgiram recentemente, por 

exemplo, as disciplinas de Metodologia do Ensino Superior e 

Didática do Ensino Superior nos cursos de pós-graduação 

(CUNHA; BRITO; CICILLINI, 2006). Entretanto, vale ressaltar 

que, mais do que uma formação pedagógica, há a necessidade 

de iniciar o despertar para valorização da tarefa de ensino na 

universidade, pois os docentes do ensino superior precisam 
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estar atentos à esta problemática para que mudanças efetivas 

ocorram em seus comportamentos (FREITAS, 2016). 

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi 

analisar a oferta de disciplinas didático-pedagógicas nos cursos 

de pós-graduação stricto sensu em Farmácia no Brasil. Assim, 

este estudo buscou retratar o atual panorama destes cursos, 

em uma área de conhecimento historicamente voltada para a 

pesquisa científica, na tentativa de melhor compreender as 

dimensões presentes da formação dos docentes no ensino 

superior em Farmácia.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado através de 

análise qualitativa documental. Os dados foram coletados 

através do Caderno de Indicadores da CAPES (2012) na área 

de Farmácia (Disponível em: 

<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvali

acaoServlet?acao=filtraArquivo&ano=2012&codigo_ies=&area

=19> Acesso em: 10/10/2018) e através dos dados cadastrais 

encontrados na Plataforma Sucupira (Disponível em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta

/programa/listaPrograma.jsf> Acesso em: 10/10/2018). 

Foram analisados os programas de pós-graduação na 

área de avaliação e área básica em Farmácia, sendo 

considerados apenas os programas stricto sensu (acadêmicos) 

em funcionamento. Também foram averiguadas as localizações 

- estados e regiões brasileiras - das instituições de ensino dos 

referidos programas, bem como o conceito de avaliação pela 

CAPES e o ano de início do programa de pós-graduação. Além 
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disso, a oferta de disciplinas de cunho didático-pedagógico, 

suas cargas horárias, conteúdos abordados nas ementas e 

exigência (optativa, eletiva ou obrigatória) das mesmas também 

foram coletadas para este estudo.  

Foram excluídos os programas de pós-graduação que 

pertencem a modalidade profissional, por estarem voltados à 

prática diária em serviço e que cada um deles possui projetos 

pedagógicos particulares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após levantamento nas bases de dados da CAPES e 

Plataforma Sucupira, verificou-se a presença de 57 cursos de 

pós-graduação na área de Farmácia. Entre estes, apenas 3 

programas apresentaram conceito 7 segundo a avaliação de 

desempenho do quadriênio 2012-2016. Quanto à distribuição 

geográfica, percebe-se que a maioria dos cursos está 

concentrada na região Sudeste (20 dos 57 programas de pós-

graduação), seguido das regiões Nordeste e Sul – com 12 

cursos cada. A região Centro-Oeste possui 5 cursos nesta área 

e 4 estão localizados na região Norte. Há ainda 4 programas 

multicentro, com funcionamento em vários estados do Brasil 

(Tabela 1).  

Podemos observar que a maior predominância de 

cursos de pós-graduação em Farmácia com conceito 7 e 6 pela 

CAPES ficam concentrados na região sul-sudeste sendo o 

estado de São Paulo com maior predominância, dois programas 

de pós-graduação conceito 7 que pertencem a USP/SP e 3 

programas de pós-graduação de conceito 6 nas universidades 

USP/SP, UNESP/ARAR, USP/RP. A região sul apresenta 
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apenas um curso de pós-graduação conceito 7 que fica 

localizado na UFRGS. Diante disto, vale destacar, que existe 

apenas um programa de pós-graduação que apresenta 

conceito 6 fora do eixo sul-sudeste, sendo localizado na região 

Nordeste pertencendo a UFPB. Os cursos com conceito 5 estão 

distribuídos em 7 universidades, sendo 3 em São Paulo 

(USP/SP, USP/RP e UNESP/ARAR), 1 no Rio de Janeiro 

(UFRJ), 1 em Minas Gerais (UFMG) e 2 na região sul UEM e 

UFSC.   

 

Tabela 1. Programas de Pós-Graduação stricto sensu na área 
de ciências farmacêuticas no Brasil (2016). 

Programas de Pós-Graduação Estado Nível Conceito 

Ciências Farmacêuticas - UFRGS RS M/D 7/7 

Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia) - 

USP/SP 
SP M/D 7/7 

Toxicologia e Análises Toxicológicas - USP/SP SP M/D 5/5 

Ciências Farmacêuticas - UFPE PE M/D 4/4 

Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos - 

UFPB 
PB M/D 6/6 

Tecnologia Bioquímico – Farmacêutica - 

USP/SP 
SP M/D 6/6 

Fármacos e Medicamentos - USP/SP SP M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - USP/SP SP M/D 7/7 

Ciências Farmacêuticas - UFRJ RJ M/D 5/5 

Ciências Farmacêuticas - UFMG MG M/D 5/5 

Biociências e Biotecnologia Aplicadas à 

Farmácia - UNESP/ARAR 
SP M/D 6/6 

Ciências Farmacêuticas - UNESP/ARAR SP M/D 5/5 

Ciências Farmacêuticas - UEM PR M/D 5/5 
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Ciências Farmacêuticas - UFSC SC M/D 5/5 

Ciências Farmacêuticas - UFPR PR M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UNIVALI SC M/D 4/4 

Biociências e Fisiopatologia - UEM PR M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UFSM RS M/D 4/4 

Toxicologia - USP/RP SP M/D 6/6 

Biociências Aplicadas à Farmácia - USP/RP SP M/D 5/5 

Ciências Farmacêuticas - UNIFAL MG M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UFG GO M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UFRN RN M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UFPA PA M 3 

Ciências Farmacêuticas - UFOP MG M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - FUFSE SE M/D 4/4 

Inovação Terapêutica - UFPE  PE M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UNISO SP M/D 3/4 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em 

Medicamentos - Multicentro 
- D 4 

Ciências Farmacêuticas - UFAM AM M 3 

Farmácia - UFBA  BA M 3 

Nanotecnologia Farmacêutica - Multicentro - D 4 

Ciências Farmacêuticas - UFC CE M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UNICENTRO  PR M/D 3/4 

Ciências Farmacêuticas - UEPG  PR M/D 3/4 

Ciências Farmacêuticas - UVV ES M/D 3/4 

Ciências Farmacêuticas - UFJF MG M 3 

Ciências Farmacêuticas - FUFPI PI M 3 

Assistência Farmacêutica - Multicentro - M 3 

Biociências e Tecnologia de Produtos 

Bioativos - UNICAMP 
SP M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UNB DF M/D 4/4 

Produtos Bioativos e Biociências - UFRJ RJ M/D 3/4 
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Farmácia - UFMS MS M 3 

Ciências Farmacêuticas - UEPB PB M 3 

Recursos Naturais do Semiárido - UNIVASF PE M 3 

Inovação Farmacêutica - Multicentro  - D 4 

Medicamentos e Assistência Farmacêutica -

UFMG 
MG M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas - UFAL AL M 3 

Ciências Farmacêuticas - UNIPAMPA RS M 3 

Ciências Farmacêuticas - UNIFAP AP M 3 

Ciências Farmacêuticas - UEFS BA M 3 

Ciências Farmacêuticas - UNIOESTE PR M 3 

Ciências Farmacêuticas - UFES ES M 3 

Assistência e Avaliação em Saúde - UFG GO M 3 

Ciências Farmacêuticas -UNIFESP SP M 3 

Química Medicinal e Modelagem Molecular -

UFPA 
PA M 3 

Toxicologia e análises toxicológicas - 

FEEVALE 
RS M 3 

Fonte:  Dados cadastrais encontrados na Plataforma Sucupira (2018) 
 

Dos 57 programas de pós-graduação analisados, 

apenas 23 ofertam disciplinas com característica didático-

pedagógica além do estágio docência, o qual é obrigatório para 

todos os cursos sob tutela da CAPES, correspondendo a 40% 

do total analisado (Gráfico 1). Para suprir a ausência de 

disciplinas de caráter didático-pedagógico, os outros 60% dos 

programas de pós-graduação apenas ofertam os estágios de 

docência para a realização da prática docente para os alunos. 

Em alguns programas em que possuem tanto mestrado como 

doutorado, o estágio docência é apenas realizado pelos alunos 

de doutorado, visto que não é uma obrigatoriedade para o 
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mestrado. Além disso, não foi encontrado nos cursos de pós-

graduação em Farmácia analisados algum programa com mais 

de uma disciplina voltada para assuntos relacionados à 

docência acadêmica.  

 
Gráfico 1. Programas de pós-graduação em Farmácia que 
ofertam disciplinas didático-pedagógicas 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados da Plataforma sucupira (2018) e 

Caderno de avaliação CAPES (2012). 

 

Dentre as disciplinas ofertadas, o nome que mais 

aparece é “didática do ensino superior” sendo ofertadas pela 

UFPE e pelos dois programas da UNESP/ARAR e FUFPI. Outra 

disciplina que mais aparece é “metodologia do ensino superior” 

ofertadas pela UFPB, UVV, UFOP e UNIFAP. Outros nomes 

das disciplinas ofertadas são: “aprimoramento didático”, 

“fundamentos da pratica docente no ensino superior”, 
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“introdução à docência no ensino superior”, “estratégias de 

ensino e aprendizagem na área de saúde”, “pesquisa bioética e 

docência em ciências farmacêuticas”, “pratica em docência”, 

“docência em saúde” e “ação docente no ensino superior” 

(Tabela 2). 

Dos 23 programas que ofertam disciplinas didático-

pedagógicas apenas 26% delas são de exigência obrigatória e 

são ofertadas pelos programas de pós-graduação das 

universidades UFPE, UNISO, UFOP, UFAM, UNICENTRO e 

UEPG. Os 74% restantes são disciplinas de caráter 

optativo/eletivo. Ou seja, na maioria dos programas de pós-

graduação o cumprimento de créditos relativos a disciplinas 

didático-pedagógicas não é obrigatório, de modo que cabe ao 

aluno reconhecer a importância e ter interesse em matricular-

se em disciplinas relacionadas ao ensino. Com relação à carga 

horária, a maior parte dos programas analisados determina 45 

ou 60 horas para abordagem dos conteúdos didático-

pedagógicos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Disciplinas didático-pedagógicas ofertadas pelos 

programas de Pós-Graduação stricto sensu em Farmácia. 

Programas de Pós-

Graduação 
Disciplina CH Exigência 

Ciências Farmacêuticas - 

UFRGS 
* * * 

Farmácia (Fisiopatologia e 

Toxicologia) - USP/SP 
* * * 

Toxicologia e Análises 

Toxicológicas - USP/SP 
Aprimoramento didático 60 Optativa 
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Ciências Farmacêuticas - 

UFPE 

Didática do ensino 

superior 
30 Obrigatória 

Produtos Naturais e 

Sintéticos Bioativos - UFPB 

Metodologia do ensino 

superior 
60 Optativa 

Tecnologia Bioquímico – 

Farmacêutica - USP/SP 
Aprimoramento didático 30 Optativa 

Fármacos e Medicamentos - 

USP/SP 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

USP/SP 

Fundamentos da prática 

docente no ensino 

superior 

45 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UFRJ 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFMG 
* * * 

Biociências e Biotecnologia 

Aplicadas à Farmácia - 

UNESP/ARAR 

Didática aplicada ao 

ensino superior 
60 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UNESP/ARAR 

Didática aplicada ao 

ensino superior 
60 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UEM 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFSC 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFPR 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UNIVALI 
* * * 

Biociências e Fisiopatologia - 

UEM 
* * * 
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Ciências Farmacêuticas - 

UFSM 
* * * 

Toxicologia - USP/RP 

Fundamentos da prática 

docente no ensino 

superior 

45 Optativa 

Biociências Aplicadas à 

Farmácia - USP/RP 

Introdução à docência no 

ensino superior 
45 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UNIFAL 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFG 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFRN 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFPA 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFOP 

Metodologia do ensino 

superior 
15 Obrigatória 

Ciências Farmacêuticas - 

FUFSE 
* * * 

Inovação Terapêutica - UFPE * * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UNISO 

Estratégias de ensino 

aprendizagem na área de 

saúde 

30 Obrigatória 

Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica em 

Medicamentos - Multicentro 

* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFAM 
Aprimoramento didático 15 Obrigatória 

Farmácia - UFBA 

Pesquisa, bioética e 

docência em ciências 

farmacêuticas 

17 Optativa 
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Nanotecnologia Farmacêutica 

- Multicentro 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFC 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UNICENTRO 
Prática em docência 15 Obrigatória 

Ciências Farmacêuticas - 

UEPG 
Prática em docência 15 Obrigatória 

Ciências Farmacêuticas - 

UVV 

Metodologia do ensino 

superior 
30 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UFJF 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

FUFPI 

Didática do ensino 

superior 
30 Optativa 

Assistência Farmacêutica - 

Multicentro 
* * * 

Biociências e Tecnologia de 

Produtos Bioativos - 

UNICAMP 

Estratégias de ensino em 

ciências farmacêuticas 
45 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UNB 
* * * 

Produtos Bioativos e 

Biociências - UFRJ 
* * * 

Farmácia - UFMS 
Docência: Práticas de 

didática 
60 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UEPB 
* * * 

Recursos Naturais do 

Semiárido - UNIVASF 
* * * 

Inovação Farmacêutica - 

Multicentro 
* * * 
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Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica -UFMG 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFAL 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UNIPAMPA 

Docência no ensino 

superior 
45 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UNIFAP 

Metodologia do ensino 

superior 
60 Optativa 

Ciências Farmacêuticas - 

UEFS 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UNIOESTE 
* * * 

Ciências Farmacêuticas - 

UFES 
* * * 

Assistência e Avaliação em 

Saúde - UFG 
Docência em saúde 45 Optativa 

Ciências Farmacêuticas -

UNIFESP 
* * * 

Química Medicinal e 

Modelagem Molecular -UFPA 
* * * 

Toxicologia e análises 

toxicológicas - FEEVALE 

Ação docente no ensino 

superior 
45 Optativa 

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados da Plataforma sucupira (2018) e 
Caderno de avaliação CAPES (2012). 
CH = Carga Horária 
(*) Não foram encontradas disciplinas de caráter didático-pedagógico 

 

Dos 23 programas que possuem disciplinas didáticas-

pedagógicas, foram encontradas apenas 21 ementas (Tabela 

3), pois os programas da UFMS e da FEEVALE apresentam em 

sua grande curricular as disciplinas “Docência: Práticas de 
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didática” e “Ação docente no ensino superior”, respectivamente, 

porém não disponibilizaram em seus sites as ementas e por 

serem dois programas criados recentemente não aparecem no 

caderno de avaliação da CAPES do ano de 2012. As 21 

ementas foram avaliadas observando alguns temas que foram 

considerados importantes para o desenvolvimento do aluno 

para se tornar um docente. Os temas abordados foram: Ensino 

na universidade, currículo, professor, ensino/aprendizagem, 

planejamento, avaliação, técnicas de ensino e ferramentas 

didáticas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Conteúdos abordados nas ementas das disciplinas 

analisadas. 

Disciplinas EU C P E/A 

Aprimoramento Didático 

(USP/RP) 
   

 

Didática do ensino superior 

(UFPE) 
   

 

Metodologia do ensino superior 

(UFPB) 
   

 

Aprimoramento didático (USP/SP)     

Fundamentos da prática docente 

no ensino superior (USP/RP) 
   

 

Didática aplicada ao ensino 

superior(UNESP/ARAR) 
   

 

Didática aplicada ao ensino 

superior (UNESP/ARAR) 
   

 

Fundamentos da prática docente 

no ensino superior (USP/RP) 
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Introdução à docência no ensino 

superior (USP/RP) 
   

 

Metodologia do ensino superior 

(UFOP) 
   

 

Estratégias de ensino 

aprendizagem na área de saúde 

(UNISO) 

   

 

Aprimoramento didático (UFAM)     

Pesquisa, bioética e docência em 

ciências farmacêuticas (UFBA) 
   

 

Prática em docência 

(UNICENTRO) 
   

 

Prática em docência (UEPG)     

Metodologia do ensino superior 

(UVV) 
   

 

Didática do ensino superior 

(FUFPI) 
   

 

Estratégias de ensino em ciências 

farmacêuticas (UNICAMP) 
   

 

Ciências Farmacêuticas 

(UNIPAMPA) 
   

 

Docência no ensino superior 

(UNIFAP) 
   

 

Docência em saúde (UFG)     

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados da Plataforma sucupira (2018) e 
Caderno de avaliação CAPES (2012). 
EU = Ensino na universidade 
C = Currículo 
P = Professor 
E/A = Ensino/aprendizagem 
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Tabela 4. Conteúdos abordados nas ementas das disciplinas 

analisadas. 

Disciplinas Planejamento Avaliação 
Tec. de 

ensino 

Ferramentas 

didáticas 

Aprimoramento 

Didático (USP/RP) 
   

 

Didática do ensino 

superior (UFPE) 
   

 

Metodologia do 

ensino superior 

(UFPB) 

   

 

Aprimoramento 

didático (USP/SP) 
   

 

Fundamentos da 

prática docente no 

ensino superior 

(USP/RP) 

   

 

Didática aplicada ao 

ensino superior 

(UNESP/ARAR) 

   

 

Didática aplicada ao 

ensino superior 

(UNESP/ARAR) 

   

 

Fundamentos da 

prática docente no 

ensino superior 

(USP/RP) 

   

 

Introdução à docência 

no ensino superior 

(USP/RP) 
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Metodologia do 

ensino superior 

(UFOP) 

   

 

Estratégias de ensino 

aprendizagem na área 

de saúde (UNISO) 

   

 

Aprimoramento 

didático (UFAM) 
   

 

Pesquisa, bioética e 

docência em ciências 

farmacêuticas (UFBA) 

   

 

Prática em docência 

(UNICENTRO) 
   

 

Prática em docência 

(UEPG) 
   

 

Metodologia do 

ensino superior (UVV) 
   

 

Didática do ensino 

superior (FUFPI) 
   

 

Estratégias de ensino 

em ciências 

farmacêuticas 

(UNICAMP) 

   

 

Ciências 

Farmacêuticas 

(UNIPAMPA) 

   

 

Docência no ensino 

superior (UNIFAP) 
   

 

Docência em saúde 

(UFG) 
   

 

Fonte: Elaboração própria. Dados retirados da Plataforma sucupira (2018) 
e Caderno de avaliação CAPES (2012). 
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O conteúdo mais abordado nas ementas analisadas 

dos programas de pós-graduação em Farmácia foi o de 

“técnicas de ensino”, aparecendo em 90% dos programas que 

discutem sobre esse tema em suas ementas, as únicas que não 

apresentaram este tipo de conteúdo foi a UFPE e a FUFPI. 

Percebe-se assim que o aspecto técnico é o mais predominante 

entre as ementas analisadas. Embora estudar as técnicas de 

ensino seja de extrema relevância, as disciplinas acabam 

voltando sua atenção para “como ensinar” em detrimento do 

“porque ensinar” e “a quem ensinar”.  

Em 76% dos casos aparece o tema 

“ensino/aprendizagem” e “planejamento”. Verificando assim a 

importância de uma boa relação professor-aluno e as diferentes 

abordagens ao processo de ensino-aprendizagem. A palavra 

que mais aparece nesse contexto é a importância do 

planejamento e da realização do plano do curso. O tema 

“ensino na universidade” é bastante citado nas ementas (57% 

do total analisado) principalmente como uma forma do 

professor facilitar a inserção do novo aluno universitário aos 

aspectos e as mudanças na vida universitária, com definições 

de educação, pedagogia e didática e problematizar aspectos 

das práticas da educação superior em nível de graduação, qual 

a importância da graduação no processo socioeducativo do 

aluno universitário e realizando uma contextualização do ensino 

na universidade. 

Os assuntos sobre “formas de avaliação” e 

“ferramentas didáticas” são citados nas ementas de 19 

programas (correspondendo a 42% dos casos), destacando-se 

a importância de o professor utilizar um método adequado para 

identificar o aprendizado, o acompanhamento da disciplina 
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pelos alunos utilizando as diversas formas de avaliação com a 

finalidade de verificar o processo de aprendizado do aluno. 

Associado a este tema, as ferramentas didáticas, ou seja, quais 

recursos didáticos o professor irá escolher para auxiliar na 

melhor forma de passar o conteúdo e facilitar o aprendizado dos 

alunos. Em algumas ementas foram abordados o uso da 

tecnologia, como utilizar este meio para proveito didático e 

quais as desvantagens do uso em sala de aula pelos alunos. 

Os assuntos menos abordados nas ementas foram 

sobre o tema “professor” com 33% e “currículo” com 14%. 

Dentro do tema professor estão tópicos sobre qual o papel do 

professor no desenvolvimento crítico do aluno, como pode 

influenciar para o total aprendizado do aluno, quais os requisitos 

para se tornar um professor além de suas vantagens e 

desvantagens. Nos três cursos que citam o tema currículo em 

suas ementas, vê-se o que é necessário para o professor ter 

em seu currículo, um planejamento de um currículo adequado 

e a construção curricular visando o uso das metodologias ativas 

de aprendizagem: O papel das Diretrizes Curriculares, do 

Projeto Político Pedagógico e do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto é possível concluir que a maior 

parte dos programas de pós-graduação em Farmácia não 

ofertam disciplinas de caráter didático-pedagógico além do 

estágio docência e, dentre aqueles que as ofertam, a maior 

parte é de cunho optativa/eletiva, de modo que nem todos os 

alunos passarão por estas disciplinas durante a pós-graduação. 

Além disso, o conteúdo mais abordado nas ementas das 
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disciplinas ofertadas é o de “técnicas de ensino”, evidenciando 

a valorização da dimensão técnica da didática. Dessa forma, 

observa-se que ainda há um déficit na formação do docente na 

área de Farmácia, pois pouca importância é dada aos aspectos 

didáticos e pedagógicos na sua construção, visto que dentro de 

todo o total da carga horária dos cursos de pós-graduação na 

área, há apenas uma ou nenhuma disciplina voltada para a 

formação para docência.  
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RESUMO: No cenário da Atenção Básica, o profissional 

enfermeiro é habilitado e capacitado para desenvolver ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Objetiva-se 

relatar a experiência de acadêmicos do curso de graduação em 

Enfermagem de uma universidade federal com um Grupo de 

Gestantes de uma Unidade de Saúde da Família (USF), em um 

município brasileiro, e apontar as contribuições para o público-

alvo e para os mentores da intervenção. Trata-se de um estudo 

descritivo, na modalidade relato de experiência, elaborado a 

partir de vivências com Grupo de Gestantes. O grupo manteve 

um quantitativo amostral de 20 mulheres, distribuídas entre 

gestantes primíparas, multíparas e puérperas com faixa etária 

entre 17 e 40 anos de idade e todas da área de abrangência da 

unidade. As reuniões ocorreram em 08 encontros temáticos ao 

longo do período gravídico-puerperal. Relatou-se a experiência 
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em duas óticas: contribuições e importância da criação de um 

grupo de gestantes atrelada a Educação em Saúde no pré-natal 

dentro da Atenção Primária à Saúde (APS), além das 

experiências de aprendizagem para os enfermeirandos e 

comunidade profissional. Portanto, este relato possibilitou a 

compreensão do processo de resgate e da dinâmica de 

funcionamento de um grupo de atividades coletivas em saúde 

enquanto estratégia de promoção do cuidado. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Educação em 

saúde; Gestantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação em Saúde constitui-se como ferramenta 

inerente às práticas desenvolvidas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). De caráter multidimensional, destaca-se como 

prática transversal ao permitir a articulação entre todos os 

níveis de gestão do sistema ao possibilitar a construção de 

políticas de saúde de forma compartilhada. Como dispositivo 

para a participação social, a Educação em Saúde se sobressai 

por proporcionar maior inclusão dos usuários e promover a 

cidadania, facilitando a atuação da sociedade em defesa do 

SUS e do seu direito a uma vida digna (BRASIL, 2014).  

Nesse contexto, a Atenção Primária em Saúde (APS) 

deve ser dimensionada e organizada considerando-se as 

características epidemiológicas, as necessidades em saúde e 

os recursos disponíveis nos contextos locais, em uma 

perspectiva exógena, em que a universalidade e o direito à 

saúde sejam princípios norteadores (FAUSTO; ALMEIDA; 

BOUSQUAT, 2018). 
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Como eixo estruturante da ABS foi proposta a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) visando implementar 

mudanças no modelo de atenção no qual destacam-se a maior 

valorização das ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos, o deslocamento da atenção do indivíduo 

para família e o trabalho em equipe (VILAR, 2014). 

No cenário da Atenção Básica, o profissional 

enfermeiro é habilitado e capacitado para desenvolver ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Dessa forma, 

cabe esclarecer e orientar as gestantes sobre as previsíveis 

modificações ocasionadas pela gestação, garantindo o cuidado 

tanto da mãe quanto do feto e possibilitar que a mulher encare 

as transformações de forma natural, sem ansiedade, medos e 

anseios (GUERREIRO, et al., 2014). 

 Nesse contexto, o enfermeiro pode utilizar como 

ferramenta para o cuidado dessas mulheres a educação em 

saúde no âmbito individual, em consultas, ou no âmbito coletivo, 

em grupos de gestantes, de puérperas ou sala de espera, 

preparando momentos que permitam a interação entre as 

gestantes, a expressão e a autonomia delas mediante os 

momentos de exposições temáticas (CAMILLO et al., 2016).   

Considerando o que até aqui foi descrito, o presente 

trabalho tem por objetivo relatar a experiência de acadêmicos 

do curso de graduação em Enfermagem de uma universidade 

pública federal na recriação do Grupo de Gestantes de uma 

Unidade de Saúde da Família (USF) de um município brasileiro. 

Assim como também pretende apontar as contribuições tanto 

para o público-alvo das ações educativas quanto para os 

mentores da intervenção. Ademais, este trabalho contribui com 

os objetivos da Agenda da ONU 2030, mais precisamente o 
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objetivo 3, que dispõe sobre saúde e bem-estar, no que tange 

à garantia de uma vida saudável e à promoção do bem-estar de 

todos e todas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade 

relato de experiência, elaborado a partir de vivências oriundas 

do Grupo de Gestantes, que foi recriado em uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) de um município brasileiro, por 

enfermeirandos no desenvolvimento de estágio. 

Neste tipo de estudo, o pesquisador observa, registra, 

descreve e analisa os fatos sem manipulá-los (GONÇALVES, 

2014). Toda a experiência relatada foi registrada em um diário 

de campo para que a memória das etapas e acontecimentos 

não serem perdidas. 

O grupo havia sido criado anteriormente, na mesma 

unidade em questão, contudo, não obteve continuidade devido 

à escassez de recursos humanos que assumisse a 

periodicidade dos encontros propostos. 

Para o desenvolvimento desta experiência, foram 

realizadas práticas baseadas na compreensão da educação 

como resultante da relação e interação entre pessoas e grupos 

no complexo conjunto de valores e necessidades, o que a torna 

essencial na construção de propósitos para aquisição de novos 

conhecimentos. (RIBEIRO; FARIA; DIAS, 2017) 

Portanto, a estratégia adotada no Grupo de Gestantes 

na unidade referida se deu a partir de observações feitas pelos 

enfermeirandos durante as consultas de pré-natal, onde foi 

constatado que a área continha um grande público de gestantes 
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e puérperas que partilhavam das mesmas experiências. Existia 

também um grande número de primíparas que, durante as 

consultas, demonstravam apreensão no que diz respeito às 

modificações fisiológicas no corpo durante a gestação, sobre o 

parto, o pós-parto, bem como o crescimento e desenvolvimento 

dos bebês.   

Sendo assim, o grupo foi organizado e recebeu o 

auxílio de uma equipe multiprofissional, no qual participaram 

enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família, acadêmicos do 

curso de medicina, um professor obstetra, além de agentes 

comunitários de saúde, que deram suas contribuições ao longo 

dos encontros. Ao todo, o grupo manteve um total de 20 

mulheres, distribuídas entre gestantes primíparas, multíparas e 

puérperas com faixa etária entre 17 e 40 anos de idade e todas 

da área de abrangência da unidade. 

As reuniões do grupo de gestantes ocorreram em 08 

encontros (Quadro 1), cujas temáticas abordaram os períodos 

de pré-natal, parto e puerpério. Além do conteúdo teórico, cada 

encontro trouxe momentos de interações interpessoais e 

metodologias ativas que pudessem propiciar maior vínculo 

entre os integrantes do grupo, diálogo em saúde, autonomia e 

empoderamento. 

O primeiro núcleo temático, no qual foi abordado a 

temática “Lactação e importância do aleitamento materno”, foi 

conduzido por meio da dinâmica “A planta como o caminho”, 

onde 30 balões de festa, contendo frases em seu interior, foram 

enfileirados em 3 divisões distintas, construindo uma espécie 

de trilha, com início e fim. Cada balão simbolizava uma planta 

e a trilha construída, os processos que ela poderia percorrer. 

Para isso, as frases inseridas nos balões continham motivações 



UMA EXPERIÊNCIA COM GRUPO DE GESTANTES NA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA: CONTRIBUIÇÕES EDUCATIVAS EM DUAS ÓTICAS DE 

APRENDIZADO 

452 
 

para que o cuidado à planta fosse promovido, por meio da oferta 

de água, adubo e nutrientes, representados, na dinâmica em 

questão, por alguns brindes promovidos pelos enfermeirandos. 

Além disso, o papeis inseridos dentro dos balões poderiam 

também conter fatores dificultadores, como “pragas nas 

plantas”, conferindo um desafio maior ao momento. 

 

Quadro 1. Configuração dos núcleos temáticos abordados em 

cada encontro com o grupo. Natal, RN, 2018. 

Sessão Núcleo Temático 

1ª Lactação e importância do aleitamento materno 

2ª Alimentação complementar e direitos da gestante e da puérpera 

3ª Ensaio fotográfico para as gestantes. 

4° Modificações ocorridas no organismo materno 

5ª Parto e puerpério 

6ª Confecção de produtos artesanais como possibilidade de renda 

7ª Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na promoção de 

uma gestação mais tranquila 

8ª Encerramento das atividades com a presença das enfermeirandos e 

entrega das fotos produzidas no terceiro encontro. 

Fonte: Elaboração dos próprios autores. 

  

Para a dinâmica, foi elaborada uma apresentação em 

slides contendo 15 perguntas sobre a temática proposta. Sendo 

assim, um componente por vez de cada equipe era selecionado 
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pelo grupo para responder à pergunta exposta no slide. Em 

seguida, ela seria convidada a estourar um balão da trilha da 

sua equipe e ler em voz alta o cuidado que seria fornecido à sua 

planta. Em caso de comandos positivos, a gestante receberia 

também um brinde, os quais contemplavam utensílios para os 

bebês. Caso contrário, a rodada seria passada para a próxima 

equipe. 

 O segundo encontro, teve como núcleo temático 

“Alimentação complementar e direitos da gestante e da 

puérpera”. Utilizou-se a metodologia de Roda de Conversa com 

elaboração de 16 perguntas que foram respondidas de maneira 

dinamizada. 

O terceiro encontro possuiu um marco especial, no 

qual foi promovido um ensaio fotográfico para as gestantes em 

que uma delas se ofereceu para fazer o trabalho gratuitamente. 

Para isso, foi reservado o espaço exclusivo para a execução da 

atividade e oferecido às participantes alguns itens que 

compuseram o cenário. Ao final, as fotos foram editadas, 

compartilhadas em um aplicativo de celular e, posteriormente, 

reveladas para serem entregues no oitavo encontro do grupo. 

O quarto núcleo temático envolveu discussões a 

respeito das modificações que ocorrem no organismo materno. 

Iniciada com apresentação de um vídeo com as imagens do 

ensaio fotográfico no encontro anterior. Logo após, houve a 

exposição do tema, em formato de “roda de conversa” com 

contribuições de um professor obstetra convidado, o qual 

auxiliou os enfermeirandos ao longo das discussões. Essa 

dinâmica foi intitulada de “Eu pergunto, o professor obstetra 

responde”. Nela as gestantes escreveram seus 
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questionamentos em papéis e estes foram repassados ao 

obstetra com intuito de sanar as dúvidas. 

O quinto encontro teve como tema “parto e puerpério” 

no qual iniciou-se a abordagem da temática proposta, 

utilizando-se o recurso da apresentação em slides. Em seguida, 

ocorreu a “dinâmica dos balões”, que funcionou da seguinte 

forma: cada gestante recebeu um balão de festa onde continha 

um questionamento sobre o tema abordado. Cada uma deveria 

estourar o balão e ler a pergunta na ordem estabelecida. Caso 

respondesse corretamente, ganharia um brinde. Ao final, foi 

exibido um vídeo de parto humanizado pélvico vaginal. 

A proposta contemplada no sexto núcleo temático 

surgiu a partir da detecção da importância de que as gestantes 

realizassem algum tipo de trabalho manual, que possibilitasse 

um exercício para a mente, além de contribuir para a renda 

familiar. Assim, como uma das mentoras possuía habilidades 

artesanais, surgiu a ideia da elaboração de uma oficina prática 

que, além de ensinar a confecção de itens para consumo 

próprio, também permitisse, posteriormente, a reprodução e 

venda como possibilidade de renda.  

O sétimo núcleo temático, por sua vez, abordou 

diversas subáreas da saúde, utilizando práticas da medicina 

oriental e conhecimentos de áreas como a fisioterapia e 

educação física. O momento teve início com orientações a 

respeito da conscientização postural para o período 

gestacional, seguida de alguns exercícios de alongamento. 

Após isso, foi utilizado a musicoterapia por meio de mantras e 

sons da natureza para provocar o relaxamento espiritual e 

físico. De forma concomitante, foi servido chás para as 
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gestantes como forma de realizar fitoterapia, a fim de promover 

o equilíbrio e relaxamento. 

Por fim, foi realizado o planejamento do último núcleo 

temático, o qual será realizado no mês de dezembro. Neste, 

acontecerá a retomada dos conhecimentos aprendidos ao 

longo da trajetória dos encontros anteriores, bem como será 

promovido um momento de confraternização final entre as 

gestantes e os profissionais da saúde, além da despedida dos 

enfermeirandos que encerram seu ciclo de estágios. Assim, 

haverá a entrega de porta-retratos contendo as fotos de cada 

gestante que participou do ensaio fotográfico, conforme foi 

organizado pela equipe de enfermeirandos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Optou-se por relatar a experiência do grupo em duas 

óticas: o primeiro aponta as contribuições geradas para a 

construção do conhecimento das gestantes e a importância do 

grupo para o fortalecimento do vínculo na estratégia utilizando-

se a educação em saúde; o segundo valoriza as experiências 

de aprendizagem para os enfermeirandos e para a comunidade 

profissional da unidade, fortalecendo o protagonismo do 

enfermeiro na atenção primária à saúde.  

 

1-Contribuições e importância da criação de um grupo de 

gestantes atrelada à Educação em Saúde no pré-natal 

dentro da APS 

 

A Educação em Saúde constitui-se de um processo 

educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa 
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à apropriação temática pela população. Para  Falkenberg et al. 

(2014), as práticas de educação em saúde envolvem três 

segmentos de atores prioritários: os profissionais de saúde que 

valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as práticas 

curativas; os gestores que apoiem esses profissionais; e a 

população que necessita construir seus conhecimentos e 

aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e 

coletivamente. 

No sentido do envolvimento da população 

representada pelas gestantes, a articulação do núcleo temático 

com o uso da dinâmica “a planta como caminho” acabou 

desencadeando uma roda de conversa, na qual as gestantes 

trouxeram discussões a respeito de mitos e verdades, histórias 

de antepassados, conceitos de educação popular que somou 

ao conhecimento científico trazido pelos profissionais e 

acadêmicos, transformando o momento em relatos de 

experiências das mulheres ali presentes. As pautas da roda de 

conversa continham perguntas distintas que estimularam o 

pensamento crítico e puderam trazer à tona experiências e 

histórias adquiridas ao longo da vida. 

Uma das questões que obteve resposta unânime 

entre as gestantes, foi a respeito do uso do próprio leite para 

evitar fissuras, visto que elas relataram ter aprendido esse 

conhecimento com amigas e familiares. Aproveitou-se também 

esse momento para se discutir sobre o uso da casca da banana 

no tratamento de fissuras provocadas pela pega incorreta do 

bebê, em que muitas desconheciam a técnica.  

Esse primeiro encontro, de um modo especial, teve 

maior contribuição das multíparas, que tinham um 

conhecimento prévio advindo de experiências anteriores, além 
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de se expressarem facilmente, em comparação às primíparas. 

Neste encontro, as gestantes relataram que a conversa gerou 

nelas maior interesse e compromisso nas consultas de pré-

natal.  

Assim, verifica-se que, conforme Pio; Oliveira (2014), 

o grupo de gestantes representa uma importante estratégia de 

cuidado e saúde e qualificação do pré-natal. Isso porque 

fortalece o vínculo entre profissionais da saúde e usuário, 

propiciando um ambiente de aprendizado, autonomia e 

empoderamento, sendo uma prática que deve ser estimulada, 

a fim de favorecer uma gestação saudável. 

Tendo em vista a Semana Mundial de Aleitamento 

Materno, evento celebrado em 120 países, no período de 01 a 

07 de agosto, optou-se por contemplar por essa temática logo 

nas primeiras discussões, embora a organização dos temas 

tivesse sido pensada de acordo com os acontecimentos 

sequenciais do período gestacional. Logo, no segundo núcleo 

temático, construiu-se um momento de roda de conversa a 

respeito da introdução alimentar no lactente a partir dos 6 

meses de idade; a forma ideal com que eles devem ser 

oferecidos, bem como os direitos da gestante ao aleitamento 

materno exclusivo até essa idade.  

É importante ressaltar que além do benefício de 

proteção, a amamentação tem um papel agregador, capaz de 

favorecer a nucleação familiar. Neste sentido, torna-se 

compreensível e relevante o fato de que a amamentação tem 

sido considerada a estratégia mais eficiente para prevenir a 

morbimortalidade infantil. (NÓBREGA, 2016) 

Neste segundo núcleo, foi possível observar a 

importante contribuição que este momento trouxe para as 
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gestantes, visto que grande parte delas haviam adotado 

algumas posturas divergentes, em experiências anteriores, por 

não terem tido acesso prévio às informações transmitidas no 

momento em questão. Por essa razão, elas se demonstraram 

muito interessadas, contribuindo também com os aprendizados 

empíricos que traziam em sua bagagem.  

 Contudo, sob a ótica das primigestas, evidenciou um 

grande temor a respeito da capacidade de cada uma, 

individualmente, para manter o aleitamento materno exclusivo. 

Em sua maioria, isso ocorre como consequência da existência 

de grande quantidade de mitos e a inserção adequada da 

alimentação complementar, que são facilmente difundidos no 

conhecimento popular e transmitidos de geração em geração.  

Ademais, foi possível promover uma troca de saberes 

a respeito das possibilidades de alimentação a partir dos 06 

meses de idade da criança, e ao final do segundo núcleo 

temático evidenciou-se a importância do aleitamento materno, 

bem como a desmistificação de alguns conceitos. 

Na ESF percebe-se nos grupos de gestantes, que as 

maiores influências nas práticas estabelecidas estão nas 

experiências anteriores e no estado emocional da nutriz, bem 

como, no apoio da família e no vínculo dos profissionais de 

saúde, tanto como elucidativos de crenças e mitos, quanto com 

fonte de instigação e apoio (NÓBREGA, 2016). 

Explanou-se também a respeito dos direitos que a 

gestante possui, conforme instituído na Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), de 2004, e  a 

Rede Cegonha, instituída por meio da Portaria 1459, de 24 de 

Junho de 2011, que veio garantir uma assistência humanizada 

e particular à mulher desde o pré-natal até o puerpério.  
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Consecutivamente ao segundo núcleo temático, foi 

promovido o ensaio fotográfico. Essa iniciativa demonstrou-se 

como importante acontecimento para o fortalecimento das 

usuárias ao grupo, tendo em vista a grande satisfação 

observada nas gestantes ao serem contempladas com a 

oportunidade de deixar registrado essa fase tão importante em 

suas vidas.  

Foi realizado a arte de pintura no ventre materno, que 

segundo afirma Mata e Shima (2018) é uma prática que 

costuma fazer a gestante imaginar e interagir com seu bebê. 

Ademais, esse momento propiciou aumento da autoestima de 

cada uma, característica fundamental para a garantia de uma 

gravidez bem aceita e com a execução dos devidos cuidados 

necessários. Na imagem a seguir (Imagem 1) é possível 

verificar o resultado produzido pelo momento. 

 É importante salientar que a divulgação das barrigas 

contendo as pinturas para fins deste trabalho foi autorizada 

pelas gestantes presentes na imagem, porém, o grupo teve o 

cuidado de preservar a identidade das mesmas pelo fato de não 

estar respaldado pelo comitê de ética. 

 

Imagem 1. Pinturas realizadas na barriga das gestantes para 

execução do ensaio fotográfico ocorrido no terceiro núcleo 

temático. 
Fonte: Fotografia tirada em câmera de celular dos próprios autores.  
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Nos encontros que se sucederam, o quarto núcleo 

temático, cuja abordagem foi “modificações ocorridas no 

organismo materno”, culminou em um momento de grande 

interação entre as gestantes e a equipe de profissionais da 

saúde. Inicialmente, foi exibido um vídeo elaborado pelas 

enfermeirandos com fotos do ensaio fotográfico, cuja emoção 

tomou conta de todos os presentes, sobretudo das gestantes.  

Observou-se também, neste encontro, que as 

usuárias possuíam muitas dúvidas a respeito dos variados 

sintomas que permeiam o período gestacional, os quais já eram 

expressados durante as consultas de pré-natal. Desse modo, 

houve intensa participação por parte delas colaborando para o 

compartilhamento de experiências vivenciadas e demonstrando 

grande interesse em adquirir novos conhecimentos no que 

tange às técnicas não farmacológicas para alívio das 

manifestações fisiológicas.  

Para isso, as contribuições do professor obstetra, que 

havia sido convidado, foram de grande valia para somar aos 

conhecimentos que estavam sendo discutidos, bem como para 

trazer sua experiência da prática clínica como forma de 

corresponder às dúvidas e aos anseios demonstrados pelas 

gestantes. 

Ao final desse momento, foi efetuada a leitura de uma 

literatura de cordel intitulado “O que é parto humanizado?”, da 

autora Rosa Regis, que veio trazer, por meio de uma linguagem 

poética, conceitos importantes que abordam essa temática e 

que, por vezes, a mulher grávida desconhece. 

No tocante ao quinto núcleo temático, que abordou o 

parto e puerpério, foi exibida uma breve apresentação de slides, 

com o intuito de elucidar as particularidades de um parto normal 
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e de uma intervenção cesariana, para que, ao final, cada 

gestante pudesse ter embasamento suficiente para ser 

empoderada e exigir um parto humanizado independente de 

suas escolhas.  

Antes do encerramento do encontro, o vídeo de parto 

humanizado transmitido favoreceu um momento de profunda 

emoção, por possibilitar o resgate de memórias vinculadas a 

experiências anteriores, tanto por parte das gestantes, como 

dos profissionais presentes. 

 Nesse sentido, como resultado, houve a quebra dos 

paradigmas e medos que a maior parte das gestantes, 

especialmente as primigestas, tinham em relação ao parto 

normal e fortaleceram-se os desejos das futuras mães de terem 

um parto vaginal humanizado. 

Depois disso, o sexto núcleo temático, por trazer a 

proposta da confecção dos produtos artesanais, contribuiu para 

que este fosse um encontro mais dinâmico e prático. Neste, foi 

possível observar o grande empoderamento das gestantes nas 

práticas artesanais que estavam sendo ensinadas, culminando 

na obtenção de belos produtos (imagem 2) e na realização de 

um dos encontros mais prolongados, que se estendeu além do 

expediente da unidade de saúde devido ao entusiasmo que as 

mulheres demonstraram na elaboração de seus próprios 

trabalhos. 
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Imagem 2. Toalha produzida por uma das gestantes participa 

Fonte: Fotografia tirada em câmera de celular dos próprios autores.  

 

O período de gravidez e maternidade pode se 

concretizar como um momento emocionalmente estressante 

para os casais, mas especialmente para as mães porque 

envolve grandes mudanças do ponto de vista psicológico, 

fisiológico, físico, e social (MEDEIROS et al., 2018; SILVA et al., 

2017).  

Desse modo, para o sétimo núcleo temático, a escolha 

das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde como 

estratégia se deu por vários motivos. Entre eles está a fato de 

o Ministério da Saúde ter aprovado e normatizado a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

(PNPIC), 2006, contemplando as práticas utilizadas no grupo 

de gestantes; no sentido de serem práticas de baixa custo, além 

de levarem em consideração práticas de cunho popular 

que  buscam a integração de sistemas médicos complexos, 

tecnologias leves e recursos terapêuticos, promovendo a 

integralidade da saúde.  

Os resultados após a aplicação das práticas foram 

imediatos, visto que as gestantes referiram que o momento foi 

de relaxamento do corpo e da alma, promovendo esquecimento 

dos problemas que encontrariam ao retornar para os seus 



UMA EXPERIÊNCIA COM GRUPO DE GESTANTES NA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA: CONTRIBUIÇÕES EDUCATIVAS EM DUAS ÓTICAS DE 

APRENDIZADO 

463 
 

domicílios. Relataram ainda que as PICS auxiliaram na 

promoção de bem-estar, melhora de dores musculares, além de 

terem contribuído para melhora dos sintomas emocionais e 

mentais.  

No que tange à aromaterapia realizada, obteve-se 

algumas ressalvas por se tratar do período gestacional, por 

essa razão, foi utilizado apenas um spray de óleo essencial de 

lavanda, evitando-se outros que seriam contraindicados nessa 

situação. Depois disso, foi realizado a reflexologia podal ou 

massagem podal. O momento foi finalizado com alguns minutos 

de meditação atrelado a técnicas de relaxamento e exercícios 

respiratórios, com consequente distribuição de folders que 

continham informações acerca da realização da consciência 

postural. Dessa forma, o cuidado incorporou um sentido 

holístico.  

O cuidado relaciona-se com diferentes dimensões da 

integralidade, refletindo potencialidades e desafios para o 

desenvolvimento de práticas ampliadas de saúde (ARAÚJO et 

al., 2018). Nesse sentido, ao final da execução deste núcleo 

temático foi possível evidenciar a importância de se difundir 

essas práticas nos demais contextos da saúde, além das 

grandes contribuições que elas podem oferecer para a mulher 

no período gestacional. 

 

2-Experiências de aprendizagem para as enfermeirandos e 

comunidade profissional da unidade de saúde 

 

Além de fortalecer o protagonismo do enfermeiro na 

atenção primária à saúde, no sentido da promoção a saúde, o 

trabalho em questão também traz como resultados experiências 
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positivas para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos 

enfermeirandos envolvidos, além de se mostrarem como 

exemplos para os profissionais da unidade em questão.  

Articular saberes disciplinares e saberes de vida na 

formação em saúde certamente é uma nova forma de 

compreensão da dimensão formativa, trazendo para o cenário 

real a aprendizagem significativa, ressignificando o processo de 

ensinar e aprender (SAMPAIO, 2016). 

Assim, a boa repercussão do trabalho das 

enfermeirandos dentro do município de Natal chamou a atenção 

de alguns jornalistas locais que procuraram as enfermeirandos 

e profissionais da unidade para a realização de uma matéria. 

Para o público em geral, a opinião unânime é que o trabalho 

realizado pelos enfermeirandos é um exemplo prático do SUS 

que dá certo. 

 

CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento da experiência aqui descrita está 

alinhado ao que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde, 

por intermédio da Política Nacional de Atenção Básica, no que 

concerne à incorporação de atividades de educação em saúde 

coletivas na rotina de serviço das equipes de saúde. 

Contudo, por não integrar o conjunto de ações planejadas 

oficialmente pelos profissionais da unidade, a ideia de 

(re)implementação do Grupo de Gestantes - concebida pelos 

acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem - 

enfrentou algumas limitações de ordem financeira e de apoio 

institucional. Entretanto, esses desafios foram prontamente 

superados pela disposição dos alunos em custear os gastos 
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necessários e pelo entusiasmo de contribuir com o 

fortalecimento da iniciativa. 

Portanto, este relato é relevante por possibilitar a 

compreensão do processo de resgate e da dinâmica de 

funcionamento de um grupo de atividades coletivas em saúde, 

além de permitir que o efeito observado nas experiências aqui 

descritas seja ampliado como potencial exemplo para outros 

estudos e vivências subsequentes nas várias unidades de 

saúde do país que se deparam com a mesma realidade em 

seus serviços. 
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RESUMO: o presente trabalho tem como objetivos descrever 
acerca do processo de trabalho das equipes que atuam em 
duas Unidades de Saúde da Família (USFs), vinculadas ao 
Distrito Sanitário V, do município de João Pessoa-PB; e refletir 
sobre a importância do trabalho multiprofissional na Atenção 
Básica, enfatizando os profissionais de enfermagem, com base 
na vivência de acadêmicos de Enfermagem da Universidade 
Federal da Paraíba, durante as atividades teórico-práticas da 
disciplina de Saúde Coletiva II. Trata-se de um estudo 
observacional e descritivo, tipo relato de experiência, elaborado 
por meio das experiências vivenciadas em duas USFs, no 
período de abril a maio de 2018. Na oportunidade, pode-se 
observar e participar do processo de trabalho, e utilizar das 
tecnologias da saúde durante a consulta de enfermagem, sala 
de vacina e ação educativa com idosos. A vivência 
proporcionou aos discentes uma construção da perspectiva do 
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cuidado humanizado com visão holística, e a participação no 
cotidiano visualizando o funcionamento do processo de trabalho 
dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família. As 
equipes apresentaram interação e dinâmica positivas e 
colaborativas, buscando a melhoria do atendimento ao usuário, 
o que ressalta a importância do processo de trabalho 
interprofissional, estando em consonância com as 
recomendações da Política Nacional da Atenção Básica. 
Palavras-chave: Processo de trabalho. Enfermagem. Saúde 

coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

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

(AB) representa o primeiro nível de atenção dos serviços de 

saúde, cuja abordagem determina e/ou direciona o trabalho dos 

demais níveis do sistema. Tem como pilar as necessidades 

humanas básicas, com a finalidade de promoção da saúde e 

prevenção de doenças e agravos, exercendo atividades como 

acompanhamento dos portadores de doenças crônicas e 

acamados, desenvolvimento de ações educativas em saúde, 

assistência à saúde da mulher e da criança, imunização, visitas 

domiciliares, atendimentos de enfermagem, médico e 

odontológico (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2017a). 

Para obter êxito na abrangência e flexibilidade das 

ações da AB e eficiência na aplicação dos princípios do SUS, a 

AB é organizada conforme a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), tática estruturante dos sistemas municipais de saúde 

com o intuito de reordenar o modelo de assistência visando 

atenção integral, equânime e contínua, por meio de equipes 
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multiprofissionais, tendo como local de atuação as Unidades de 

Saúde da Família (USFs) (BRASIL, 2009). 

Essa estratégia busca maior racionalidade na 

utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido 

resultados satisfatórios nos principais indicadores de saúde das 

populações assistidas pelas equipes de saúde da família 

(BRASIL, 2009). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), o Processo de Trabalho – que diz respeito à prática 

dos profissionais de saúde inseridos no cotidiano da produção 

e consumo de serviços de saúde – deve ser estabelecido a 

partir de problemas, demandas e necessidades de saúde dos 

usuários em seus territórios, bem como a partir de dificuldades 

dos profissionais das equipes em suas análises e manejos. 

Sendo assim, o processo de trabalho é o elemento-chave para 

a busca permanente de comunicação e troca de experiências e 

conhecimentos entre os integrantes da equipe e a comunidade. 

No entanto, para que isso seja possível faz-se 

necessário o compartilhamento de saberes, práticas 

intersetoriais e de gestão do cuidado em rede e a realização de 

educação permanente e gestão de coletivos nos territórios 

adscritos (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008; BRASIL, 2017a).  

Na dinâmica do processo de trabalho em saúde é 

possível identificar as necessidades de saúde do usuário como 

sendo o objeto de trabalho, os saberes e métodos utilizados são 

os instrumentos disponíveis (subdivididos em tecnologias leve, 

leve-dura e dura), e a finalidade do trabalho é atender as 

necessidades apresentadas aos agentes, que são os 

profissionais que compõem a equipe multidisciplinar 

(FONTANA et al., 2016).  
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Dentre as tecnologias utilizadas, identificamos nas 

leves os processos relacionais no encontro entre profissional de 

saúde e usuário, a exemplo do acolhimento e da escuta atenta. 

As tecnologias leves-duras, por sua vez, são as intermediárias, 

ou seja, os saberes estruturados que operam no processo de 

trabalho, a exemplo do exame físico ou da utilização de práticas 

integrativas. Por fim, as tecnologias duras são aquelas 

relacionadas a equipamentos tecnológicos e estruturas 

organizacionais (LEMOS, 2016). Dessas tecnologias, as mais 

comuns observadas no âmbito da Atenção Básica são as leves 

e as leves-duras. 

A multidisciplinaridade na AB é um fator oportuno para 

ao uso dessas tecnologias visto que, estão presentes no 

espaço relacional e se concretizam com as atitudes dos sujeitos 

no ambiente de trabalho. Pode-se perceber essa importância 

no acolhimento, integração de atividades, formação de 

vínculos, escuta qualificada, respeito, autonomia, cooperação e 

corresponsabilização das atividades, forma de se comunicar 

com uso de expressão verbal adequada, empatia e ética 

(ABREU et al., 2017). 

A atuação de uma equipe multidisciplinar do tipo 

integração é de suma importância para o bom funcionamento 

do processo de trabalho em saúde, visto que a articulação das 

ações e a interação dos agentes proporcionam a capacidade de 

compreensão e resolução frente à complexidade dos problemas 

de saúde, que em sua maioria estão associados a inúmeros 

fatores e causas, sendo assim bastante difíceis de serem 

compreendidos e resolvidos por um único profissional 

(PEDUZZI, 2001; BACKES et al., 2014).  
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A presença de diferentes formações profissionais, 

assim como um alto grau de articulação entre os profissionais, 

é essencial, de forma que não só as ações sejam 

compartilhadas, mas também tenha lugar um processo 

interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de 

competência profissionais específicos vão enriquecendo o 

campo comum de competências, ampliando, assim, a 

capacidade de cuidado de toda a equipe. Essa organização 

pressupõe o deslocamento do processo de trabalho centrado 

em procedimentos profissionais para um processo centrado no 

usuário, onde o cuidado do usuário é o imperativo ético-político 

que organiza a intervenção técnico-científica (BRASIL, 2017a). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

objetivos descrever acerca do processo de trabalho das 

equipes que atuam em duas Unidades de Saúde da Família 

(USF) do município de João Pessoa-PB; e refletir sobre a 

importância do trabalho multiprofissional na Atenção básica, 

enfatizando os profissionais de enfermagem, com base na 

vivência de acadêmicos de Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba, durante as atividades teórico-práticas da 

disciplina de Saúde Coletiva II. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional e descritivo, tipo 

relato de experiência, elaborado por acadêmicas de 

Enfermagem sobre as experiências vivenciadas em duas USFs 

ligadas ao Distrito Sanitário V, ambas no município de João 

Pessoa, Estado da Paraíba, no período de abril a maio de 2018. 
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As vivências ocorreram durante as aulas teórico-

práticas da disciplina Saúde Coletiva II, componente curricular 

do quarto período do curso de graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que tem como 

propósito principal a compreensão do Processo de Trabalho em 

Saúde na Atenção Básica, em particular o do (a) enfermeiro (a), 

levando em consideração a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

Sendo assim, as experiências das acadêmicas foram 

direcionadas à observação e inserção no Processo de Trabalho 

da equipe de saúde das citadas unidades, e particularmente 

dos respectivos Enfermeiros (as). As equipes de saúde das 

unidades em questão são compostas por médico, enfermeiro, 

técnica de enfermagem, odontólogo, auxiliar de saúde bucal e 

agentes comunitários de saúde, contando também com 

gerentes e/ou apoiadores do Núcleo de Apoio ao Saúde da 

Família (NASF). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização das Unidades 

 

As Equipes de Saúde da Família trabalham com um 

território de abrangência adscrito, escolhido e delimitado por 

vários condicionantes, incluindo os de risco, sendo esse 

território a área sob sua responsabilidade. Uma USF pode atuar 

com uma ou mais equipes de profissionais, dependendo do 

número de famílias cadastradas. Recomenda-se que cada 

equipe seja responsável por um território onde residam o limite 

máximo de 3.500 habitantes. Esses territórios são subdivididos 
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em microáreas, que são as áreas de atuação dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), formadas por no máximo 750 

pessoas, e os limites dessas microáreas devem considerar 

barreiras físicas, vias de acesso e transporte da população 

(MORAES &CANÔAS, 2013; BRASIL, 2017a). 

Embora funcionem há mais de dez anos, os prédios 

novos das Unidades de Saúde da Família foram construídos de 

acordo com as normas sanitárias, e tendo como referência o 

manual de infraestrutura do Departamento de Atenção Básica 

do Ministério da Saúde (MS). As referidas unidades contam 

com estrutura padrão preconizado pelo município de João 

Pessoa: prédio arejado, contendo recepção, consultório de 

enfermagem, consultório médico, consultório odontológico, sala 

de observação, sala de curativo, sala de vacina, sala de 

reunião, sala de nebulização, esterilização, preparo de material, 

farmácia-pólo, escovódromo, copa, almoxarifado, banheiros de 

funcionários e de usuários, além de áreas extras (cantinho kids 

e horta) organizadas pela equipe multiprofissional. 

A equipe de saúde da família realiza as ações 

específicas da atenção básica tais como: vacinação, 

acompanhamento de hipertensão e diabetes, tratamento da 

tuberculose e hanseníase, consultas de enfermagem, consultas 

médicas e odontológicas, troca de sondas e curativos, pré-

natal, puericultura, injeções, nebulizações, exame citológico, 

atendimento domiciliar a acamados, testes rápidos e ações 

educativas na USF, a exemplo da semana do bebê, campanha 

de combate à dengue, semana da alimentação saudável, entre 

outras, além de desenvolver as ações do Programa Saúde na 

Escola e ações de educação em saúde nos equipamentos 
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sociais existentes na comunidade (escolas, creches, igrejas, 

associações de bairro, etc). 

O território de uma das USF está subdividido em 11 

microáreas, e o da outra Unidade, por sua vez, é subdividido 

em 10 microáreas. As unidades estão na zona sul do município 

de João Pessoa-PB e abrangem, em cada, cerca de 7 mil 

usuários cadastrados, além de ser influência para a população 

descoberta.  

De acordo com a PNAB, as USFs devem assegurar o 

acolhimento e escuta ativa e qualificada dos usuários, mesmo 

que não sejam cadastrados na unidade, com classificação de 

risco e encaminhamento de acordo com as necessidades, 

articulando-se com outros serviços de forma resolutiva 

(BRASIL, 2017a). 

Devido à constante verticalização nos bairros onde as 

USFs foram implantadas, em que uma casa com uma família 

deu lugar a um prédio com várias famílias, as USFs 

ultrapassaram o número de usuários cobertos recomendados 

pelo PNAB. Além disso, a configuração do território das USFs 

modificou-se para mapa vivo, visto que, as mesmas procuram 

a adequação das identificações das necessidades de saúde 

das comunidades. 

 

Observação da Realidade 

 

Processo de trabalho 

 

Sanna (2007) define processo de trabalho como a 

transformação de um objeto para um produto determinado, por 

meio da intervenção do ser humano através de instrumentos, 
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ou seja, o trabalho é algo que o ser humano faz com intenção e 

consciência de produzir algum produto ou serviço que tenha 

valor para o próprio ser humano. É, portanto, dependente do 

Trabalho Vivo em ato e tem como característica fundamental o 

autogoverno, ou seja, é o profissional quem comanda seu 

próprio processo de trabalho (MERHY, 2002). 

De acordo com SABINO et al. (2016), o objeto do 

processo de trabalho, na perceptiva vivenciada pelos 

enfermeiros, são as necessidades humanas de saúde. Tais 

profissionais atuam sobre estas necessidades utilizando 

tecnologias leve (à base de relações para implementação do 

cuidado, como vínculo e acolhimento) e leve-dura (a construção 

do conhecimento por meio de saber estruturado, como teorias, 

cuidados de enfermagem e modelos de cuidados). 

Dentre as ações do processo de trabalho do 

enfermeiro algumas atribuições merecem destaque, tais como: 

participar de atendimentos programáticos prestando 

assistência integral à saúde individual e coletiva; integrar a 

equipe de acolhimento, recebendo, executando, resolvendo e 

realizando o encaminhamento necessário; desenvolver ações 

de vigilância em saúde; administrar vacinas; prescrever 

medicamentos de acordo com a regulação do COFEN, e 

solicitar exames laboratoriais previstos em protocolos de saúde 

coletiva; orientar e realizar curativos simples e complexos; 

realizar a sistematização da Assistência em Enfermagem 

(SAE), como forma de otimização da consulta de Enfermagem, 

entre outras (BRASIL, 2017a). 

Durante a vivência, nas aulas teórico-práticas, foi 

possível participar da consulta de enfermagem realizando 

técnicas como a aferição dos sinais vitais, avaliação das 
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medidas antropométricas e anamnese, além do registro das 

ações nos formulários e prontuários dos usuários. Observamos 

que foi necessário encaminhar alguns usuários para o 

atendimento médico, enquanto outras situações foram 

resolvidas pela própria enfermeira, no caso de usuários que 

estavam fazendo acompanhamento de seguimento 

(hipertensos e diabéticos), que naquele momento estavam 

necessitando de apenas solicitação de exames e prescrição de 

medicamentos com base na lista de exames e medicamentos 

que podem ser prescritos pelo enfermeiro que atua na AB, e 

que são preconizados pelo Ministério da Saúde. 

Infelizmente, ainda não é utilizado o prontuário 

eletrônico na consulta de enfermagem, por ausência de 

equipamento (embora solicitado). A utilização do prontuário de 

papel dificulta a atualização do banco de dados do Sistema de 

Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), visto 

que os prontuários são enviados quinzenalmente para o distrito 

sanitário para posterior digitação.   

Além das atividades realizadas na consulta de 

enfermagem, observamos o atendimento a um usuário 

acidentado de motocicleta, que teve a perda da unha e da 

falange distal do Membro Inferior Direito (MID), necessitando 

assim de curativo diário na USF, o qual era realizado pela 

enfermeira ou técnica de enfermagem sob a supervisão da 

primeira.  

Também ocorreu o acompanhamento da realização 

de testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) durante consulta 

de pré-natal, que pode ser feito pelo profissional enfermeiro, 

desde que o mesmo tenha capacitação para tal – considerado 

tecnologia leve-dura.  
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Outras atividades podem ser realizadas na consulta 

de enfermagem, como exame citológico, realização de 

curativos complexos e sondagem e troca de sonda, além do 

acompanhamento de usuários com hipertensão e diabetes, 

como preconiza a PNAB (BRASIL, 2017a).   

 

Educação em Saúde com população idosa 

 

A ação educativa foi realizada com o grupo de idosos 

em umas das Unidades, contendo em média 25 idosos, além 

de cuidadores, que se reúnem, quinzenalmente, às quintas-

feiras, em uma igreja, localizada na comunidade. A atividade foi 

coordenada pela enfermeira da Unidade, juntamente com os 

estudantes de Enfermagem e de Nutrição do estágio 

supervisionado, e docente e discentes de enfermagem da 

disciplina de Saúde Coletiva II. 

Sabe-se que o processo de envelhecimento ocorre de 

forma diferente entre os indivíduos, podendo ser acelerado para 

uns e gradativo para outros. Fatores como estilo de vida, 

condições socioeconômicas, dimensão cognitiva e 

psicoafetivas são determinantes da velocidade desse processo. 

Deste modo, o envelhecimento torna-se um amplo campo de 

interpretações e perspectivas no que diz respeito ao cotidiano 

e às diferentes culturas (FECHINE; TROMPIERI, 2012).  

De acordo com a PNAB, o planejamento e execução 

de ações educativas devem ser sistematizados de forma que 

possam interferir no processo de saúde-doença da população, 

no desenvolvimento de autonomia – individual e coletiva, e na 

busca por qualidade de vida e promoção do autocuidado pelos 

usuários (BRASIL, 2017a). 
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Dessa forma, a proposta da atividade em questão foi 

orientar sobre temas direcionados à população idosa, como 

risco de queda e uso de medicamentos, além de avaliação das 

medidas antropométricas e distribuição e preenchimento da 

nova caderneta do idoso. 

Esta caderneta foi desenvolvida pelo MS, e comporta 

dados pessoais, sobre a saúde, controle vacinal, controle de 

pressão arterial e glicemia, condições bucais, medidas 

antropométricas e afins. Sua finalidade é integrar um conjunto 

de iniciativas para quantificar as atenções ofertadas a essa 

população, tornando um instrumento estratégico para auxiliar o 

manejo da saúde pelo próprio idoso, cuidadores, família e 

equipe de saúde (BRASIL, 2017b). 

Cada discente ficou responsável pelo preenchimento 

da caderneta, orientações e esclarecimento de dúvidas de dois 

idosos. Observou-se que uma das dúvidas mais frequentes foi 

em relação à hipotensão ortostática, sendo realizada orientação 

quanto à medidas posturais para minimizar o risco de queda.  

Durante a ação foram feitos esclarecimentos acerca 

da 20ª Campanha de vacinação contra a influenza 

(H1N1/H3N2), sendo explicado que a influenza é uma infecção 

viral aguda que afeta o sistema respiratório, e tem uma elevada 

transmissibilidade e distribuição global, além da importância da 

vacinação da população idosa. Indivíduos com 60 anos ou 

mais, podem tomar a vacina durante a campanha nas USFs, ou 

em domicílio no caso dos acamados.  

A Política Nacional do Idoso, sancionada pela Lei nº 

8.842 de 4 de janeiro de 1994, considera idoso a pessoa maior 

de sessenta anos de idade e assegura seus direitos sociais, 

para os efeitos legais. A lei ressalta ainda a prestação de 
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serviços e desenvolvimento de ações voltadas ao atendimento 

das necessidades básicas do idoso, como assistência à saúde 

nos seus diversos níveis, mediante os programas específicos 

ou gerais (BRASIL, 1994).  

 

Vacinação 

 

As vacinas proporcionam imunização ativa ou passiva 

ao indivíduo permitindo a prevenção, o controle, a eliminação e 

a erradicação das doenças imunopreveníveis, bem como a 

redução da morbimortalidade por agravos, sendo positivo o 

custo-benefício da sua utilização (BRASIL, 2014). 

Para que a imunização atinja seus objetivos com 

segurança, a atividade deve ser realizada adotando-se 

procedimentos adequados antes, durante e após a 

administração dos imunobiológicos (BRASIL, 2014). 

As ações da sala de vacina são desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem – enfermeiro e técnico ou auxiliar de 

enfermagem, sendo o enfermeiro responsável pela supervisão 

do trabalho desenvolvido, e pelo processo de educação 

permanente da equipe, a qual deve estar capacitada para 

realizar os procedimentos referentes ao manuseio, 

conservação, preparo e administração, registro e descarte dos 

resíduos resultantes da prática da vacinação (OLIVEIRA et al., 

2013).  

Nesse contexto, os estudantes puderam acompanhar 

o trabalho das técnicas de enfermagem das USFs na sala de 

vacina, bem como realizar o procedimento da vacinação. 

Também participaram do dia D da campanha de vacinação 

contra Influenza nas USFs, dia em que as unidades abrem, 
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exclusivamente, para realizar a vacinação, ressaltando ser este 

o dia de maior procura por esta ação. 

As vacinas são acondicionadas em refrigerador e 

caixas térmicas, entre temperaturas de 2 a 8ºC, e antes da 

administração são cadastradas em prontuário eletrônico no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 

(SI-PNI) e também registradas no cartão de vacinação do 

usuário, livro de registro da USF e do mapa de vacinação. 

O SI-PNI tem por objetivo possibilitar aos gestores 

envolvidos a avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência 

de surtos ou epidemias, a partir do registro dos imunos 

aplicados e do quantitativo populacional vacinado, que são 

agregados por faixa etária, período de tempo e área geográfica, 

bem como possibilita o controle do estoque de imunos 

necessário, visto que fica, ao encargo dos gestores, programar 

sua aquisição e distribuição (BRASIL, 2001).  

É de responsabilidade da equipe de vacinação a 

alimentação do SI-PNI para a completa compreensão da 

situação epidemiológica da área de abrangência na qual o 

serviço está inserido, para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática, quando 

necessário (BRASIL, 2014). 

Nessa perspectiva, foi possível observar a importância 

e praticidade do uso dos prontuários eletrônicos e dos Sistemas 

de Informação, visto que, de acordo com Pinheiro et al. (2016) 

são peças fundamentais para o planejamento e a avaliação dos 

serviços, assim como das redes, sistemas e políticas de saúde. 
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CONCLUSÕES  

 

No âmbito da Política de Saúde Coletiva Brasileira, a 

Atenção Básica, representada pela estratégia de Saúde da 

Família, tem grande significância no desenho da rede de 

atenção à saúde. 

O processo de trabalho das USFs é caracterizado, 

dentre outros fatores, pelo trabalho interprofissional e em 

equipe, pela valorização dos diversos saberes e práticas na 

perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, e pelo 

acompanhamento e avaliação sistemática das ações 

implementadas, visando a readequação do processo de 

trabalho. 

As USFs em estudo, assim como as demais unidades 

que fazem parte da Rede Escola, a partir da parceria com a 

UFPB, auxiliam na busca e aprimoramento do conhecimento, 

facilitando o contato entre os acadêmicos em saúde e o Sistema 

Único de Saúde.  

Dessa forma, proporcionam ao discente uma 

construção da perspectiva do cuidado humanizado a partir da 

oferta da vivência, como também reforça a visão holística do 

cuidado, além de promover a oportunidade de participação da 

realidade do processo de trabalho dos profissionais da atenção 

básica.  

Por fim, o presente trabalho identificou que as 

Unidades de Saúde que foram cenários deste estudo, cumprem 

com a maioria das recomendações da PNAB, a exemplo de 

equipe multiprofissional do tipo integração, que realizam ações 

educativas em conjunto e compartilham da dinâmica do 
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processo de trabalho buscando a melhoria do atendimento ao 

usuário; como também o aporte tecnológico com a utilização 

dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), enquanto 

ferramenta para implementação do processo de trabalho em 

saúde, embora necessitando de ampliação. Vale ressaltar que 

as equipes de saúde estão implementando a sala de situação, 

prevista desde a implantação do Programa de Saúde da Família 

no país. 
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RESUMO: acessibilidade aos serviços de saúde refere-se a 

oferta de atendimentos às demandas e necessidades da 

sociedade, de modo acolhedor e resolutivo. Problemas de 

acessibilidade são encontrados nos espaços de saúde e 

agravados quando o usuário apresenta limitações físicas. 

Objetivou-se caracterizar na literatura atualizada a 

acessibilidade de pessoas com deficiência física à Estratégia 

Saúde da Família. Trata-se de revisão narrativa da literatura, 

desenvolvida de janeiro a setembro de 2018. A busca de dados 

ocorreu com os cruzamentos: acesso aos serviços de saúde 

AND pessoas com deficiência física e pessoas com deficiência 

física AND atenção primária à saúde, na biblioteca virtual 

Scientific Eletronic Library Online; Biblioteca Virtual de Saúde, 

na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
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Ciências da Saúde) e no buscador Google Acadêmico. Foram 

selecionados 12 estudos. Os dados obtidos foram analisados 

na íntegra, sendo extraídos conteúdos que respondessem ao 

objetivo de estudo e discutidos conforme a literatura. A 

acessibilidade à Estratégia Saúde da Família por pessoas com 

deficiência física é marcada por dificuldades, que envolvem 

barreiras físicas no trajeto até o serviço, no rol de entrada e 

barreiras para permanência no local que apresentam banheiros, 

portas e corredores inapropriados à circulação. Obsevou-se 

ainda dificuldades de acesso às consultas e agendamentos. É 

fundamental investir em infraestrura e oferta de 

serviços/atendimentos que atendam os príncipio da equidade e 

integralidade. 

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Pessoas com 

deficiência física. Atenção primária a saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inserida na rede de atenção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a Atenção Primária (AP) compõe a sua porta de 

entrada preferencial, caracterizada por um conjunto de ações 

que envolvem aspectos individuais e coletivos que visam à 

promoção, proteção, manutenção e reabilitação da saúde, 

diagnóstico, tratamento e prevenção de agravos. Para isto, 

deve empregar tecnologias de alta complexidade e baixa 

densidade, no intuito de solucionar os problemas de saúde de 

maior frequência no território onde a população está adscrita 

(BRASIL, 2011). 

A acessibilidade aos serviços de saúde na Atenção 

Primária apresenta relação direta com os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e pode ser definida como uma das 
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dimensões do acesso (TRAVASSOS et al., 2004). Dessa forma, 

diz respeito à resolutividade dos serviços, de modo que a oferta 

seja suficiente às necessidades de saúde da população em 

todos os níveis de atenção à saúde (DONABEDIAN, 2003; 

STARFIELD, 2002). 

As pessoas com deficiência (PcD) apresentam 

limitações físicas, sensoriais ou mentais que, muitas vezes, 

ocasionam dificuldades e impossibilidades na execução de 

tarefas simples, deste modo, apresentam limitações para 

acessibilidade a espaços que apresentem barreiras físicas e ou 

organizacionais que impossibilitem a livre circulação e utilização 

(BRASIL, 2012).  

Logo, toda construção, ampliação ou reforma de 

edifícios públicos ou privados designados ao uso comum 

deverão ser executadas de forma que se tornem ou sejam 

acessíveis às pessoas com necessidades especiais (BRASIL, 

2000). A acessibilidade dos indivíduos deve permitir a entrada 

e condições mínimas para a utilização, com segurança e 

independência, das edificações, espaços diversos, mobiliários 

e equipamentos urbanos, obedecendo às legislações e às 

normas existentes (DELIBERATO et al., 2006). 

O artigo 5º, item XV da Constituição Federal do Brasil 

diz que “é livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens”. Desta forma são 

assegurados direitos iguais de ir e vir bem como liberdade de 

locomoção a todos cidadãos brasileiros inclusive às pessoas 

com deficiência física (BRASIL, 1998). 

No entanto, ainda são encontrados problemas em 

relação às boas condições de acessibilidade arquitetônica. Na 

atenção primária, considerada um campo importante para o 
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desenvolvimento de práticas de atenção à saúde (OTHERO et 

al., 2009), as Unidades de Saúde da Família (USF) apresentam 

dificuldades institucionais em dispor de estruturas adequadas 

às PcD física, apresentando condições insatisfatórias que não 

garantem o livre acesso (SIQUEIRA et al., 2009). De modo 

geral, a PcD física encontra-se fragilizada em face das 

condições e situações da vida diária, muitas vezes, por falta de 

conhecimento de seus direitos (ARAGÃO et al., 2008). 

Estando a APS na condição de primeira via de acesso 

para o sistema público de saúde, possivelmente essa seja a 

primeira instância onde a PcD física receberá atendimento 

(GIRONDI et al., 2011). Entretanto, mesmo com os 

direcionamentos das legislações, o processo de adesão às 

normas de acessibilidade aos locais de frequentação pública 

mantém ritmo lento, principalmente quando se trata de 

estruturas antigas e patrimônio cultural (SANTOS, 2001; 

CARNEIRO et al., 2009). 

Tendo em vista a problemática apresentada, esta 

pesquisa objetiva caracterizar na literatura atualizada a 

acessibilidade de pessoas com deficiência física à Estratégia 

Saúde da Família. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão narrativa da literatura, 

desenvolvida de janeiro a setembro de 2018. Este método é 

fundamentado na busca e análise de documentos, tais como: 

livros, artigos de revistas especializadas, publicações de órgãos 

oficiais, trabalhos de conclusão de cursos, legislações, dentre 

outros.  Desse modo, estudos que abordam determinado 

assunto são reunidos, sistematizados e analisados conforme a 
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ótica de diferentes autores e em distintos momentos (ROTHER, 

2007). 

Segundo Carvalho (2017, p. 15 ) a revisão narrativa 

“não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e 

análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa 

esgotar as fontes de informações. Não aplica estratégias de 

busca sofisticadas e exaustivas”. Desse modo, neste tipo de 

estudo tanto os procedimentos de busca e seleção quanto a 

análise e interpretação das informações podem estar sujeitas à 

subjetividade dos autores. 

A busca de dados ocorreu por meio dos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeSC) cuja estratégia de busca utilizou 

o operador boleano AND para realização dos 

entrecruzamentos: acesso aos serviços de saúde AND pessoas 

com deficiência física e pessoas com deficiência física AND 

atenção primária a saúde. O levantamento bibliográfico foi 

realizado de modo uniforme na biblioteca virtual Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO); Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e no buscador Google 

Acadêmico.  

Foram estabelecidos como filtros para a busca; texto 

completo disponível para leitura na íntegra; idiomas em 

português, inglês e espanhol; artigos, dissertações e teses 

como tipo de documento. Ressalta-se que não utilizou-se 

delimitação temporal de publicação dos artigos para aumentar 

a abrangêngcia da busca. 

Após a realização da busca procedeu-se a leitura dos 

títulos e resumos dos trabalhos identificados (total:186), onde 

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

foram excluídos por inadequação temática (total: 176). 

Assim, foram selecionados para análise em meio 

eletrônico 10 estudos publicados. Para sistematizar o processo 

de coleta de informações, utilizou-se um formulário próprio 

construído para a pesquisa que abordava os dados de 

identificação do documento analisado (título, autores, base de 

indexação, ano publicação, desenho metodológico) e os 

resultados referente ao objeto de estudo. 

Os dados obtidos foram analisados na íntegra, sendo 

extraídos os conteúdos que versassem sobre o objetivo de 

estudo, para elaboração de síntese descritiva-interpretativa e 

discussão conforme a literatura pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Há no Brasil aproximadamente 45,6 milhões de 

pessoas com algum tipo de deficiência autorreferida, o que 

corresponde a 23,92% de toda a população (BRASIL, 2012a; 

BRASIL, 2012b). Alerta-se para a possibilidade de 

subestimação dos dados devido a fragilidade dos métodos 

censitários utilizados, já questionados pelas organizações civis 

de defesa das PcD. Identificar e cadastrar esse público é 

premente, do ponto de vista da formulação, implantação e 

materialização das políticas públicas de saúde (MAIA; 

PAGLIUCA; ALMEIDA, 2014). 

Aponta-se o poder limitante que as deficiências 

podem causar sobre o cotidiano de vida e saúde dessas 

pessoas, exercendo influência sobre o bem-estar social e sobre 

os fatores econômicos, através estigmas socioculturais, muitas 

vezes, materializado em atitudes discriminatórias; impacto 



ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA À ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMILIA: REVISÃO NARRATIVA 

492 
 

adverso à educação, nos quais se revelam indicadores de baixa 

escolaridade; exclusão do mercado de trabalho que os torna 

economicamente inativos, com menores rendas e maiores 

despesas para tratar das limitações, caracterizando, um 

contexto de violação dos direitos humanos universais 

(OTHERO; AYRES, 2012).  

A ideia de integralidade preconizada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) gera a expectativa que os gestores e 

profissionais de saúde reconheçam os usuários como sujeitos 

de fato, de direito, e com necessidades básicas que precisam 

ser atendidas. Entretanto, dificuldades de acesso das pessoas 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) comprometem a 

proposição da integralidade como componente fundamental de 

cuidado em saúde e, consequentemente, a produção de 

sujeitos (FRANÇA et al. 2010). 

Em estudo realizado por Amaral et al. (2012), 63,9% 

dos entrevistados declararam que não havia meios suficientes 

e apropriados para diminuir obstáculos físicos (rampas, sinais 

de pedestres, ruas calçadas e corrimão) no caminho de suas 

residências aos locais onde recebem atendimento. Para 41,7% 

de toda a amostra não existiam adaptações nos locais de 

atendimento.  

Estes resultados apontam um desacordo com as 

normas do Ministério da Saúde (2008), que determinam que 

para garantir a acessibilidade para deficientes físicos, idosos e 

demais usuários, as unidades de saúde devem conter 

condições mínimas para livre circulação, de modo a não 

oferecer riscos adicionais à sua saúde e integridade física. 

Determina ainda entre outros aspectos a necessidade de pisos 

com superfície regular, firme, estável e antiderrapante, assim 
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como, não devem provocar trepidação em dispositivos com 

rodas.  

Em pesquisa realizada por Rosário et al. (2013) os 

usuários relataram falta de infraestrutura adequada nas UBS 

para receber os usuários, dificuldade no momento da marcação 

de consultas para a prioridade do atendimento à criança com 

deficiência, além de falta de transporte. Os depoentes 

apontaram que este último problema é comum tanto para a 

equipe de saúde como para os usuários.  

Situações desta ordem também foram relatadas por 

Figueiredo et al. (2017) pois familiares de crianças e 

adolescentes com deficiência também discorreram acerca da 

longa distância da UBS até suas residências, o que gerou a 

dependência de transporte para chegar até esses serviços, 

sendo fornecido apenas por alguns municípios. 

Duarte et al. (2016) afirmaram que os principais 

entraves apresentados pelos participantes da pesquisa 

referiam-se às barreiras arquitetônicas e urbanísticas que, na 

maioria das vezes, dificultavam e impossibilitavam que eles se 

dirigissem às unidades e/ou que adentrassem em seus 

espaços.  

Corroborando com isso, Figueiredo et al. (2017) 

também verificaram que mesmo para aqueles que possuíam 

pequenas dificuldades para caminhar, no acesso às UBS havia 

a necessidade de que funcionários e familiares os auxiliassem 

a deambular, segurando-os ou levando-os no colo em virtude 

da ausência de corrimões e cadeira de rodas nesses serviços. 

Além disso, predominou a ausência de estruturas que 

facilitassem o acesso de crianças e adolescentes com 

deficiência física e outras necessidades especiais, pois havia 

rampas, mas não existiam banheiros adaptados.  
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Segundo o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, 

a construção, reforma ou ampliação de projetos urbanísticos e 

edificações, de uso público ou coletivo, devem ser executadas 

de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Divergindo dessa determinação, Nascimento (2012) 

verificou que não houve padronização na construção dos 

setores dos serviços analisados em sua pesquisa. A recepção 

como o local de maior fluxo, destacou-se como sendo o único 

espaço dentro da Unidade de Saúde Familiar (USF) com 

movimentação livre. Nos banheiros, as portas e louças 

dispostas aleatoriamente não permitiam a entrada, 

permanência e manobra do cadeirante, privando-o de realizar 

suas necessidades fisiológicas. 

Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) (2004), o usuário de cadeira de rodas necessita de 

áreas de rotação ao longo de todo o percurso da rota acessível. 

Em áreas confinadas, tais como banheiros, devem ser previstos 

1,20m x 1,20m, para rotações de 90°; 1,20 m x 1,50 m, para 

rotações de 180°; 1,50 m x 1,50m, para rotações de 360°. 

França et al. (2010), afirmaram que as instalações 

sanitárias em 96% das UBS estudadas estavam em desacordo 

com as normas técnicas. Em 65% dessas dependências o 

espaço interno não possibilitava as manobras necessárias para 

que uma pessoa cadeirante pudesse utilizá-las. Em 75% 

dessas instituições inexistiam barras horizontais instaladas 

junto a vasos sanitários e aos lavatórios para que as pessoas 

com mobilidade prejudicada pudessem se apoiar.  

Corroborando com isto, Nascimento (2012) também 

percebeu que as instalações sanitárias obrigavam as pessoas 

com deficiência a necessitar da ajuda de outras pessoas 
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reduzindo, desse modo, de forma contundente a sua 

independência.  

Silva et al. (2015), ao analisarem a estrutura física  dos 

banheiros de uma unidade básica situada no Estado de Goiás 

percebeu que as alturas do assento, do acionamento da 

descarga e da barra lateral, bem como a barra de fundo, o 

comprimento da barra lateral, apresentavam irregularidades.  

Constata-se que ainda existem precariedades em 

relação à acessibilidade de deficientes físicos na atenção 

primária. Martins et al. (2018) apresentaram uma pesquisa 

realizada no Estado da Paraíba, no qual 50% dos vasos 

sanitários apresentava espaço livre de 1,20 m por 80 cm; 

27,8%, barras instaladas na parede lateral e de fundo; e apenas 

22,2% possuía vaso sanitário a uma altura de 46 cm. Nos 

mobiliários disponíveis nas USF, as barreiras ou dificuldades 

são mais evidentes do que as facilidades. Na pesquisa citada, 

a maioria das instalações sanitárias não era acessível para 

PcD, pois se localizavam distante da maior área de circulação. 

Resultados satisfatórios são encontrados no estudo 

de Martins et al. (2018), onde 83,3% das USF, os balcões e as 

mesas de trabalho atendiam à altura de 80 cm do piso, como 

preconizado pela legislação. Quanto à profundidade dos 

assentos (45cm) e à sua altura (46cm) 85,6% encontravam-se 

adequados e somente 24,4% dos bebedouros estavam 

instalados a 90 cm do piso.  

Na pesquisa realizada por Nascimento (2012), 

balcões, mesas e assentos permitiam aproximação e eram 

ergonomicamente adequados. Constatou-se que 50% dos 

itens, tidos como os principais mobiliários de uma UBS a serem 

adaptados, foram encontrados em situação de legalidade. 

Verificou-se que o serviço possuía parcialmente condições de 
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acesso facilitado ao interior do prédio. Embora, os riscos e 

obstáculos ainda permaneciam ativos, principalmente no uso da 

rampa sem corrimão, servindo como fonte de acidentes, 

especialmente em períodos chuvosos, onde o piso perdia sua 

característica antiderrapante. 

Ribeiro et al. (2015), afirmam que é possível observar 

as dificuldades relacionadas à acessibilidade nos serviços de 

saúde, quando se destacaram as condições da calçada, tapete, 

piso, rampa, corrimão, portas e corredores. A maioria dos dados 

encontrados refletiram a ausência de acessibilidade para as 

pessoas com deficiência física, exceto quando observado sobre 

a presença de piso regular que, na maior parte das unidades, 

640 (52,6%) apresentavam boas condições. Ratificando, 

Amaral et al. (2012) constatou na sua pesquisa que as 

principais limitações das atividades e restrições dos PcD 

estavam relacionadas à mobilidade (43%). 

Nascimento (2012) ao avaliar as dimensões dos 

setores da USF, identificou que os cadeirantes são auto 

impedidos de adentrar ou permanecer prolongadamente em 

alguns ambientes, em grau máximo, nos banheiros ou em 

menor intensidade, nos consultórios.  

Diante disto, Martins et al. (2018), apontaram que a 

utilização de cadeiras de rodas impõe limites à execução de 

tarefas, por dificultar a aproximação dos objetos e o alcance de 

elementos acima e abaixo do raio de ação de uma pessoa 

sentada. Esse tipo de situação gera nas pessoas com 

deficiência física insegurança, porque ressalta a iminência de 

sua exclusão e inibe seu esforço na busca do reconhecimento 

social. 

Silva et al. (2015) observaram ainda a ausência de 

corrimões, piso antiderrapante e a inexistência do símbolo 
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internacional indicando a acessibilidade do prédio. Ribeiro et al. 

(2015) afirmaram que as sinalizações externa e interna são 

informações relevantes quando possuem a intenção de nortear 

o usuário no serviço, diminuindo as reclamações e as situações 

conflituosas.  

Martins et al. (2016), apontaram que nenhum dos 

corrimãos dispunham de sinalização por meio de anel com 

textura contrastante, com a superfície do corrimão instalado 1m 

antes das extremidades e sinalizado em braile, bem como não 

tinham extremidades com acabamento recurvado. No que diz 

respeito a sinalização externa nas unidades de saúde, Ribeiro 

et al. (2015) perceberam a ausência de totem externo em 1.100 

(90,4%) unidades da sua pesquisa, 809 (66,5%) delas 

possuíam faixa como sinalização, mas não estavam adequadas 

para a identificação da unidade de saúde e 575 (47,3%) 

utilizavam outras formas de sinalização. 

De acordo com os resultados do estudo de Martins et 

al. (2016) o acesso ocorre por escadaria sem corrimão (28,9%); 

escadaria com corrimão (6,7%) e por meio de rampa de acesso 

para PcD, apenas em 47,8% das USF. Com relação às rampas 

presentes nas USF, 30,0% têm inclinação máxima para 

minimizar os esforços da PcD e 32,2% têm piso antiderrapante. 

Oposto a isto, França et al. (2010) apontaram que em 75% das 

UBS analisadas, o piso não possuía superfície regular, estável, 

firme e antiderrapante, pondo em risco a segurança física dos 

usuários. O mobiliário de 20% das UBS apresentava altura 

superior ao preconizado pelas normas técnicas.  

Em relação aos bebedouros, Martins et al. (2018) 

apontaram que apenas 24,4% estavam instalados a 90 cm do 

piso. No que diz respeito a esse mobiliário, verificou-se que era 

inacessível às PcD, contrariando a norma que determina que 
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50% dos bebedouros sejam acessíveis por pavimento para 

respeitar o mínimo de um, e eles devem estar localizados em 

rotas acessíveis.  

Ainda, França et al. (2010) afirmaram que 15% das 

UBS não disponibilizavam bebedouro ou filtro de água para os 

usuários. E em 30% dessas instituições a disponibilização de 

filtros sobre mobiliário não permitia aproximação lateral de uma 

pessoa cadeirante. Nascimento (2012) constatou no seu estudo 

que itens de importância significativa como telefones e 

bebedouros, ofertados como meios indispensáveis num 

atendimento, se apresentavam numa posição inferior àquela 

esperada pela norma brasileira (NBR) 9050/2015. 

Silva et al. (2015), verificaram que as medidas da 

porta e mesa referentes ao consultório médico, de enfermagem 

e odontológico encontravam-se dentro dos parâmetros da NBR 

9050. O piso possuía característica antiderrapante que 

contribuía para uma circulação segura no local.  

Diante das discussões levantas, Martins et al. (2016) 

afirmam que é preciso entender que, para se promover o 

acesso universal, é fundamental que as unidades de saúde 

disponham de adaptações ambientais adequadas às PcD física, 

favorecendo sua autonomia e independência pessoal, total ou 

assistida. Sendo assim, percebe-se a necessidade do 

desenvolvimento de redes de atendimento adequadas para à 

demanda, articuladas com outras áreas de conhecimento, que 

garantam às pessoas acessibilidade aos serviços e aos 

estabelecimentos de saúde de forma fácil, em conformidade 

com as normas técnicas recomendadas. 

Para que haja a produção do sujeito e do processo de 

trabalho é preciso que haja a implementação de ações que 

assegurem o acesso dos usuários e a integralidade nas ações 
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em saúde. O princípio da integralidade defendido pelo SUS 

reconhece a saúde como um direito fundamental de todos os 

cidadãos cabendo ao Estado assegurar as condições 

indispensáveis ao usufruto desse direito promovendo o acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade 

(FRANÇA et al. 2010). 

É imperioso considerar que a população com 

deficiência se encontra em situação de risco, que lhes impõe 

vulnerabilidades sociais, individuais e programáticas e 

sinalizam a necessidade de desenvolvimento de estratégias 

efetivas à implementação dos dispositivos constitucionais.  

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência  

composta por serviços da: 1) Atenção Primária; 2) Atenção 

Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, 

Visual, Ostomia e em Múltiplas deficiências; 3) Atenção 

Hospitalar e de Urgência e Emergência, que articulam-se para 

garantir acesso integral e assistência as especificidades deste 

público. Suas estratégias buscam viabilizar acessibilidade, 

comunicação efetiva, manejo clínico adequado no contexto de 

saúde, medidas de prevenção da perda funcional, redução do 

ritmo da perda funcional e/ou da melhora/recuperação da 

função, medidas da compensação da função perdida e 

manutenção da função atual (BRASIL, 2014; BRASIL, 2012c).  

Por fim, ressalta-se que os serviços ofertados na 

Estratégia Saúde da família deverão constituir base funcional 

dessa rede, apresentado como objetivos as ações de 

identificação precoce das deficiências, acompanhamento e 

cuidados aos casos diagnosticados, encaminhamento para 

serviços especializados quando necessário, implantação de 

estratégias de acolhimento e desenvolvimento de ações 
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preventivas as complicações (BRASIL, 2012d; MENDES, 

2011). 

 

CONCLUSÕES  

 

Constatou-se que a acessibilidade à Estratégia Saúde 

da Família por pessoas com deficiência física é marcada por 

dificuldades, que envolvem as barreiras físicas encontradas no 

trajeto até o serviço, no rol de entrada e as barreiras para 

permanência no local, caracterizados por ausência de símbolo 

internacional, sinais de pedestres, corrimão, cadeiras de rodas, 

piso antiderrapante e rampas; banheiros, portas, corredores, 

rampas, ruas e calçadas inapropriados para utilização, além 

das dificuldades referentes a marcação de consultas e 

transporte até o local.  

Assim, infere-se a respeito da necessidade de se 

investir na gestão dos serviços da Estrátégia Saúde da Familia, 

no sentido de ofertar melhores condições para chegada e 

permanência da pessoa com deficiência física, assim como, 

pensar em estratégias de oferta das atividades conforme a 

demanda dos usuários.   

A ausência de acessibilidade enquanto fator que 

influencia diretamente na busca dos usuários pelos serviços 

deve ser considerada como um condicionante/determinante de 

saúde e, portanto, deve ser objeto de discussão de todos os 

atores (profissionais e usuários), instâncias governamentais e 

não-governamentais para que se possa avançar na efetivação 

da acessibilidade e garantia da universalidade do acesso aos 

serviços de saúde com equidade, conforme as necessidades do 

usuário, de forma articulada e contínua tendo como base a 
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integralidade da assistência, em todos os níveis de assistência, 

preconizada pelo Sistema Único de Saúde. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus representa um problema de 
saúde pública devido ao aumento de sua incidência e 
prevalência. Trata-se de um estudo do tipo exploratório-
descritivo com delineamento quantitativo. O estudo foi realizado 
em quatro USF Integrada, pertencente a I Gerência de Saúde 
do Estado, localizada no Município de Baía da Traição-PB. A 
amostra foi formada por 40 portadores de Diabetes Mellitus tipo 
2. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um formulário. 
A coleta foi realizada pela pesquisadora associada, no mês de 
Março de 2018. A pesquisa foi norteada a partir de diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos, estabelecidas na Resolução N° 466/12 do CNS e 
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311/07 COFEN. Os resultados obtidos revelam que a maior 
porcentagem relacionado à idade foi na faixa etária de 43 a 59 
anos com 55% (22). Dos participantes da pesquisa 65% (26) 
praticam alguma atividade física. Identificou-se que 80% (32) 
afirmam que ouve uma mudança significante da doença no seu 
cotidiano e 92% (37) dos participantes da pesquisa realizam a 
monitorização glicêmica. Espera-se que esse estudo possa 
colaborar com a implementação de estratégias para auxiliar na 
adesão ao tratamento do portador de DM2, e assim evitando o 
aparecimento das complicações.  
Palavras-chave: Adesão ao tratamento. Diabetes Mellitus. 

Saúde Pública.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) representa um problema de 

saúde pública devido ao aumento de sua incidência e 

prevalência. Por ser uma doença crônica que necessita de 

acompanhamento a longo prazo e estratégias individuais para 

prevenção de complicações, o DM está associado a elevados 

custos econômicos e sociais para indivíduos, famílias e para a 

sociedade (GUSMAI; NOVATO; NOGUEIRA, 2015). 

 No Brasil a incidência do Diabetes Mellitus do tipo 2 

apresenta aumento com a idade entre 30 a 69 anos. Com o 

crescente envelhecimento da população, a prevalência da 

doença aumenta com a obesidade, nas presenças de 

dislipidemia e com histórico familiar para diabetes. O DM 

abrange um conjunto de distúrbios ocasionando complicações 

graves como amputação de membros inferiores e representa 

ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com 

insuficiência renal crônica submetidos à diálise, doenças 

cardiovascular, cegueira, entre outras (COSTA et al., 2017).  
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Com todas essas complicações torna-se 

imprescindível estimular a adesão ao tratamento dos 

portatores do DM, entendemos essa medida como a extensão 

na qual o comportamento da pessoa coincide com a 

orientação médica no que se refere, por exemplo, ao uso da 

medicação, ao seguimento de dietas, a mudanças no estilo de 

vida ou à adoção de comportamentos protetores de saúde 

(BOAS; FOSS-FREITAS; PACE, 2014).   

Com isso a adesão ao tratamento visa conseguir a 

redução de complicações e consequentemente melhoria da 

qualidade de vida, entende-se também que a educação em 

saúde é planejada por grupos especializados, que poderá 

auxiliar tanto os profissionais de saúde, quanto as pessoas 

diabéticas e seus familiares. (ASSUNÇÃO et al., 2017).  

 A Unidade de Saúde da Família compreende um 

dos principais meios no auxílio ao portador do DM a seguir 

corretamente o tratamento, apresentando como prioridade 

elaborar projetos de intervenções para realizar um 

atendimento sistematizado, assim promovendo um 

acompanhamento adequado ao paciente visando à redução 

de complicações e mortalidade (FARIA et al.,2014).  

Diante do crescente número de DM na população e as 

complicações da doença ocasionadas pela não adesão ao 

tratamento, propõe-se a realização deste estudo, que tem como 

objetivo geral: verificar a adesão dos indivíduos acometidos 

pelo Diabetes Mellitus tipo 2 ao tratamento e Objetivos 

Específicos: traçar o perfil sociodemográfico dos participantes 

da pesquisa;  identificar as dificuldades na adesão ao 

tratamento dos indivíduos acometidos pelo DM 2 atendidos nas 

Unidades de Saúde da Família do município de Baía daTraição 

– PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo 

com delineamento quantitativo. O estudo foi realizado em 

quatro USF Integrada, pertencente a I Gerência de Saúde do 

Estado, que se encontra localizada no Município de Baía da 

Traição, no Estado da Paraíba. A escolha do local se deu em 

virtude dessas unidades atenderem a temática da pesquisa, 

facilitando assim, sua viabilização.  

A população foi composta por todos os portadores de 

DM2, cadastrados nas Unidades de Saúde da Família, 

perfazendo um total aproximado 120 portadores de DM2. No 

entanto, a amostra foi formada por 40 destes portadores que 

são atendidos nas USF com DM2 durante o período de coleta 

de dados.  

Quanto aos critérios de inclusão, foram consideradas 

elegíveis: os usuários assistidos na unidade de saúde escolhida 

para o cenário da pesquisa; aqueles com o diagnóstico DM2. 

Quanto aos critérios de exclusão, elegemos: menores de 18 

anos.  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um 

formulário. A coleta foi realizada pela pesquisadora associada, 

no mês de Março de 2018.  

A coleta dos dados teve inicio após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FACENE\FAMENE, sob n° do CAAE: 85628118.0.0000.5179. 

A pesquisa foi realizada em dias úteis, no turno diurno, 

no mês de Março 2018. Em um primeiro momento houve 

contato prévio com os participantes, onde foram passados os 

objetivos da pesquisa, a sua importância, e a apresentação do 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, o qual foi 

assinado. O segundo momento foi a implementação do 

formulário. 

O material coletado foi selecionado e analisado, 

organizados, codificados, a partir de dados primários coletados 

de informações contidas no instrumento de coleta. Onde foram 

calculados as frequências e o percentual das variáveis, seus 

resultados foram expostos em forma de gráficos e tabelas com 

suas devidas discussões.  

A presente pesquisa foi realizada respeitando os 

preceitos éticos da Resolução N° 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, que discorre sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012), assim como a Resolução COFEN-

311, que institui o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (COFEN, 2007).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo são apresentados a 

seguir, sob a forma de tabelas e gráficos. No primeiro momento 

é apresentada a caracterização estatística das variáveis 

sociodemográficas e, em seguida, são apresentados os 

resultados referentes às questões relacionadas ao tema da 

pesquisa.  

Podemos observar que a pesquisa evidenciou uma 

faixa etária entre 43 a 59 anos com 22 (55%) da amostra 

estudada, a prevalência foi do sexo feminino com 27 (68%) e 

13 (32%) do sexo masculino. O estado civil dos participantes do 

estudo mostra que a maioria da amosta 20 (50%) são solteiros 

e os viúvos 6 (15%) representam a minoria .  
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Quanto à renda mensal, 29 (72%) deles possuem 

renda familiar de até um salário mínimo e apenas 11 (28%) 

possuem renda familiar entre dois e três salários mínimos. 

Relacionado a escolaridade, verificamos que 27 (68%) dos 

portadores do diabetes mellitus tipo 2 não tem o ensino 

fundamental completo. No tocante ao uso do tabaco, 38 (95%) 

não fumam, 35 (88%) reponderam que não fazem uso de 

bebida alcoólica. Podemos observar ainda que 13 (33%) dos 

entrevistados possuem Índice de Massa Corporal (IMC) maior 

que 25,0, apresentando sobrepeso. 

Faria et al. (2014) diz que a adesão ao tratamento de 

portadores de diabetes mellitus 2 é extremamente importante, 

no entanto os costumes, a falta de informação e a renda 

acabam comprometendo a adesão, podendo assim confirmar 

através dos dados encontrados neste estudo que indicam a 

baixa escolaridade dos moradores, a maioria vive com a renda 

de um salário mínimo, o que acaba inviabilizando uma adesão 

ao tratamento por não ter como comprar os alimentos 

necessários, e apresentando dificuldade para a pratica de 

exercício físco. 

 Figura 1 mostra a análise do tempo em que os 

portadores do diabetes convivem com a doença. Verifica-se que 

2% (1) receberam o diagnóstico a doença entre 11-12 anos, 

entre 7 a 10 anos 10% (4), mais de 12 anos 13% (5), 1 a 2 anos 

15% (6), menos de 1 ano 20% (8), e a maioria recebeu o 

diagnóstico da doença entre 3 e 6 anos 40% (16). 

 

Figura 1. Distribuição percentual relacionado ao tempo de 

diagnóstico do diabetes (n = 40). Baía da Traição, 2018.  
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Fonte: Pesquisa direta, Baía da Traição 2018. SILVA et al., 2018. 

 

Os resultados do estudo de Cortez et al. (2015) 

apontam que a presença de complicações relacionadas ao 

diabetes pode ser associada ao tempo do diagnóstico da 

doença, visto que o menor percentual de complicações está 

relacionado aos que possuem o diagnóstico com menos de 1 

ano, comparado aos portadores que possuem o diagnóstico há 

mais de 12 anos. 

As consequências do DM2, a longo prazo, abrangem 

disfunção e falência de vários órgãos, principalmente: rins, 

olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. O impacto do DM2 

é substancial, diminuindo o bem-estar físico, social e econômico 

dos indivíduos afetadas (SCAIN et al., 2013). 

Entre as complicações crônicas do DM, o pé diabético 

e a amputação de extremidades são algumas das mais graves 

e apresentando maior impacto na qualidade de vida e 

produtividade das pessoas acometidas. O pé diabético é 

definido como uma infecção, ulceração e/ou destruição de 

tecidos moles associados a alterações neurológicas e vários 

graus de doença arterial periférica (DAP) nos membros 

inferiores (SILVA et al., 2018).  

20%
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Tabela 01. Distribuição das variáveis de portadores do Diabetes 

Mellitus tipo 2, na adesão a uma dieta balanceada (n=40). Baía 

da Traição, 2018. 

VARIÁVEIS N % 

SEGUE ALGUMA DIETA BALANCEADA 

Sim 29 72 

Não 11 28 

QUAIS DOS ALIMENTOS ABAIXO FAZEM PARTE DE 

SUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS 

Aveia 25 15 

Legumes 38 23 

Doces 2 1 

Massas 23 14 

Peixe 39 23 

Frutas 40 24 

TOTAL 40 100 

Fonte: Pesquisa direta. Baía da Traição, 2018. SILVA et al., 2018. 

 

Dos participantes presentes neste estudo  72% (29)  

teve como resultado a adesão à dieta balanceada, e 28% (11) 

deles afirmaram não seguir. Diante dessas afirmações feitas 

pelos entrevistados, foi citado alguns alimentos que poderiam 

fazer parte da refeição diária deles e os alimentos mais citados 

foram 24% (40) para frutas e 23% (39) para peixe, que fazem 

parte da dieta e os menos citados foram 14% (23) para massas 

e 2% (1) para doces.  

A terapia nutricional para o diabetes inclui o processo 

e o sistema pelo qual o cuidado nutricional será desevolvido, 

assim como as recomendações específicas para cada 

indivíduo. O plano alimentar deve ser definido, prescrito e 
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acompanhado, uma vez que este fará parte de um processo 

educativo contínuo (MOLMELSTET et al., 2016).  

Os dados da presente pesquisa demonstram que os 

participantes em sua maioria seguem o plano alimentar, no 

entanto a adesão à alimentação saudável representa um 

constante desafio no tratamento para a maioria dos pacientes 

com diabetes mellitus (DM) e o seguimento do plano alimentar 

é geralmente compreendido como proibitivo, restritivo e distante 

do padrão habitual (ZANETTI et al, 2015). 

 

Tabela 02. A adesão à prática regular de atividade física (n=40). 

Baía da Traição, 2018 

VARIÁVEIS N % 

PRATICA ATIVIDADE FÍSICA   

Sim 26 65 

Não 14 35 

SE RESPONDEU SIM, QUANTAS VEZES POR SEMANA 

1 x / semana 1 4 

2 x / semana 3 13 

3 x /semana 7 27 

4 x / semana 1 4 

5 x / semana 1 4 

6 x / semana 5 19 

7 x / semana 8 31 

QUAL TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA 

Caminhada 26 59 

Aeróbica 2 5 

Natação 1 2 

Corrida 0 0 

Pedalada 0 0 

Musculação 0 0 
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Fonte: Pesquisa direta. Baía da Traição, 2018. SILVA et al., 2018. 

 

Foi questionado aos participantes da pesquisa se eles 

praticam alguma atividade física, onde 65% (26) responderam 

sim, foi solicitado que respondessem quantas vezes por 

semana praticam atividade física. Conforme a tabela 3, a 

resposta mais frequente entre eles foi sete vezes por semana 

com 31% (8), e 13% (3) responderam que fazem atividade física 

duas vezes por semana. Dentre esses resultados, apresenta-

se com 59% (26) dos portadores fazem caminhada, enquanto 

2% (1) faz natação. 

Para a prevenção e controle do diabetes, é necessário 

um plano de intervenções sobre o comportamento e estilo de 

vida. A prática regular de atividade física exerce um papel 

fundamental na adoção de hábitos saudáveis na vida das com 

o Diabetes Mellitus 2, uma vez que tem apresentado resultados 

eficazes, proporcionando maior qualidade de vida, auxiliando 

no controle glicêmico, na melhora da sensibilidade à insulina e 

na tolerância à glicose, trazendo grandes benefícios à saúde 

(JESUS, 2017; SILVA et al., 2015). 

O Brasil segue a recomendação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que, por sua vez, endossa as 

diretrizes estadunidenses. A última atualização da OMS, de 

2010, orienta adultos à prática de pelo menos 150 minutos por 

semana de atividade física moderada ou 75 minutos por 

semana de atividade física vigorosa, em sessões de pelo 

menos 10 minutos de duração, sem determinação de 

frequência semanal (LIMA; LEVY; LUIZ, 2014). 

 

Outros 15 34 

TOTAL 40 100 
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Tabela 03. Controle e acompanhamento na assistência médica 

(n=40). Baía da Traição, 2018. 

VARIAVEIS N % 

FREQUÊNCIA DA CONSULTA MÉDICA? 

1 x /semana 1 2 

2 x/ mês 3 7 

1 x / mês 26 65 

1 x / ano 4 10 

2 x / ano 1 3 

3 x / ano 0 0 

Só quando está doente 5 13 

Outros 0 0 

JÁ FALTOU ALGUMA CONSULTA? 

Sim 17 42 

Não 23 58 

TOTAL 40 100 

Fonte: Pesquisa direta, Baía da Traição, 2018. SILVA et al., 2018. 

 

Conforme a Tabela 3, percebe-se que os participantes 

deste estudo que não faltaram à consulta marcada, 

apresentaram maior proporção 65% (26), que são a favor da 

continuidade do cuidado e 13% (5) afirmam só irem ao médico 

quando estão doentes. A falta a consultas médicas foram 

menos de 42% (17), já faltaram a uma consulta marcada e 58% 

(23), afirmaram não faltar nenhuma consulta agendada.  

O paciente tem a necessidade de ser ouvido, de poder 

falar ao médico tudo o que está sentindo ou lhe preocupando, 

sem preocupar-se com o tempo disponível para o atendimento 

ou a lógica interpretativa profissional de estabelecer limites e 

parâmetros para a elaboração da história clínica. Estudos têm 

evidenciado que a relação médico-paciente fica facilitada e 
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ocorre com mais naturalidade à medida que o médico 

demonstra mais interesse e estimula o diálogo, ou seja, escuta 

o paciente, deixando-o falar livremente e respeitando sua 

ansiedade no momento da consulta (LIRA et al., 2015). 

 

Tabela 04. Distribuição da amostra relacionado a participação 

em grupos educacionais sobre DM2 (n=40). Baía da Traição, 

2018. 

VARIÁVEIS N % 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS EDUCACIONAIS 

SOBRE DM2? 

Sim 33 82 

Não 7 18 

SE RESPONDEU SIM A QUESTÃO 11, JÁ FALTOU 

ALGUMA REUNIÃO? 

Sim 2 5 

Não      38      95 

TOTAL 40 100 

Fonte: Pesquisa direta, Baía da Traição 2018. SILVA et al., 2018. 

 

Na tabela 4, demonstra a participação de grupos 

educacionais sobre o diabetes. Foi observado uma prevalência 

dos participantes entrevistados 82% (33), no tocante a 

participação em grupos educativos e uma pequena parte dos 

entrevistados que foi de 18% (7), não participam de nenhum 

grupo relacionado ao DM2.  

Sabe-se que as intervenções educativas colaboram 

com o conhecimento de pacientes com DM2 a respeito de todas 

as questões pertinentes à doença, pesquisas evidenciam que 

os grupos de pacientes com diabetes sem atendimento em 
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Unidades Básicas de Saúde demonstravam pouco 

conhecimento sobre a doença (ASSUNÇÃO et al., 2017). 

No Brasil, a implementação das políticas públicas de 

saúde são fundamentadas em ações voltadas para a promoção 

da saúde. Sustentam-se, ainda, na necessidade de 

desenvolvimento de ações educativas que permitam intervir no 

processo de saúde-doença da população e expandir o controle 

social na defesa da qualidade de vida (GAZZINELLI, et al., 

2015).  

Em todo esse processo, o enfermeiro tem um papel 

essencial na equipe, pois assume como seu principal foco, 

nortear o portador do DM2 a respeito da doença, ressaltando o 

controle e a prevenção de complicações. Essas condutas 

podem ser realizadas por meio de programas educativos com 

profissionais de saúde capacitados para atuar no processo, 

porém pesquisas apontam que a procura é baixa. (TORRES et 

al., 2011). 

Tabela 05. Resultados que apontam a mudança que o 

diagbóstico do  diabetes promoveu no cotidiano dos indivíduos 

e a dificuldade da adesão ao tratamento (n=40). Baía da 

Traição, 2018. 

VARIÁVEIS N % 

MUDANÇA COTIDIANO?   

Sim 32 80 

Não 8 20 

DIFICULDADE NO TRATAMENTO?   

Mora longe da UFS 0 0 

Condições financeiras 5 10 

Seguir a dieta 36 72 

Dificuldade de acesso ao medicamento 1 3 
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Praticar atividades físicas 6 12 

Outros 2 4 

TOTAL 40 100 

Fonte: Pesquisa direta, Baía da Traição 2018. SILVA et al., 2018. 

 

A tabela 5 identificou que entre os participantes deste 

estudo, a maior proporção 80% (32) afirmam que houve uma 

mudança significante da doença no seu cotidiano, e apenas 

20% (8), afirmaram que não houve nenhuma mudança no seu 

cotidiano. Os participantes foram questionados quanto as 

dificuldades para iniciar o tratamento, e a resposta mais 

frequente foi seguir a dieta com 72% (36). 

Para que as pessoas com diabetes obtenham 

melhores condições de saúde e melhor qualidade de vida, é 

primordial que haja mudanças comportamentais. Neste caso, a 

análise do conhecimento dos pacientes diabéticos é percebida 

como um recurso relevante para encaminhar a equipe 

multiprofissional para a tomada de decisões clínicas no 

tratamento da doença, e também prepará-la para educar os 

usuários para o conhecimento e adesão ao autocuidado. As 

maiores dificuldades associadas ao tratamento se relacionam à 

mudança de estilo de vida com incorporação de hábitos 

saudáveis, incluindo dieta correta e atividade física regular 

(ASSUNÇÃO et al., 2017). 

A figura 2 demosntra que 92% (37) dos participantes 

da pesquisa realizam a monitorização glicêmica. 

A glicemia capilar é adquirida através de uma gota de 

sangue depositada no glicosímetro, aparelho onde ficam 

armazenadas as aferições glicêmicas (TIECHER; 

NASCIMENTO, 2014).  
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FIgura 2. Distribuição percentual relacionado a realização da 

monitorização glicêmica (n = 40). Baía da Traição, 2018. 

 
Fonte: Pesquisa direta, Baía da Traição, 2018. SILVA et al., 2018. 

 

Quando dosada a glicemia em jejum, é possível que 

se encontre dentro ou próximo da normalidade, causando uma 

falsa ideia de que o nível de açúcar no sangue encontra-se bem 

controlado. Porém, se a hemoglobina glicada (A1C) também for 

dosada, esta em alguns casos estará visivelmente alterada, 

demonstrando que, na verdade, o diabetes não está sendo 

tratado como deveria (SÁ; NAVAS; ALVES, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

É de suma importância que se tenha conhecimento de 

informações dos problemas enfrentados por portadores de 

DM2, de forma a ajudar os profissionais envolvidos a sanar ou 

reduzir as dificuldades, e proporcionando assim uma melhor 

adesão ao tratamento desses pacientes. Constatamos que a 

maioria dos participantes da pesquisa, os indivíduos 

acometidos pelo DM2 que são assistidos nas Unidades de 

Saúde da Família do município de Baía da Traição, apresentam 

92%

8%

Sim

Não



ADESÃO DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 AO 
TRATAMENTO 

519 
 

conhecimento sobre a doença e adesão do tratamento da 

mesma.   

Espera-se que esse estudo possa colaborar com a 

implementação de estratégias para auxiliar na adesão ao 

tratamento do portador de DM2, e assim evitando o 

aparecimento das complicações.  
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RESUMO: A política de qualidade acadêmica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – estimula iniciativas 

inovadoras que agreguem o ensino, a pesquisa e a extensão, 

tornando pública sua contribuição social. Trabalhando de forma 

participativa com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o 

Programa de Saúde na Escola (PSE), temos como objetivo 

deste trabalho descrever e analisar as ações desenvolvidas em 

várias escolas públicas, por estudantes de graduação em 

Enfermagem da UFRN, como Projeto de Ensino e Extensão, 

para estudantes da pré-escola ao segundo grau. Utilizando 

vários instrumentos e métodos a depender da ação executada, 

atendemos um total de aproximadamente mil estudantes, 

executando exame físico, medidas antropométricas, triagem da 

acuidade visual, verificação da pressão arterial e conversas 

informativas sobre Aedes Aegypti, alimentação saudável, 

cuidados higiênicos, uso e abuso de drogas licitas e ilícitas, 

planejamento familiar e violências. O resultado mais 

significativo das ações foi possibilitar a criação de novas 
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expectativas para a consolidação do PSE e a detecção de 

problemas na saúde das crianças, que não seriam identificados 

em uma consulta de rotina ou agravo. Esse relato de 

experiencia pode ser compreendido como a junção da nossa 

prática, quando vinculamos as informações sobre saúde 

adquiridas na formação profissional (alfabetização científica) e 

as socializamos com os conteúdos das diferentes disciplinas da 

pré-escola ao 3º ano do ensino médio (Alfabetização Sanitária) 

 
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Alfabetização 

Sanitária. Saúde do Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde, através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), preconiza um atendimento à saúde, respeitando-

se as individualidades dos diferentes ciclos de vida e os 

princípios básicos da Universalidade, Equidade e Integralidade, 

organizado em níveis crescentes de complexidade, com 

responsabilidades e poderes distribuídos entre os três níveis de 

governo. 

O SUS, enquanto sistema público de saúde, é garantido 

pela Constituição Federal de 1988 e normalizado pelas leis 

8080, de 19/09/1990 e 8142 de dezembro do mesmo ano 

(PAIM, 201). Esta por sua vez, traz uma novidade que é o 

Controle Social, ou seja, a interação do governo e sociedade 

civil no estabelecimento das prioridades e políticas públicas que 

atendam às reais necessidades de saúde da população 

brasileira. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), por sua vez, é uma 

política Inter setorial do Ministério da Saúde e do Ministério da 
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Educação, instituído em 2007, com o objetivo de contribuir para 

a formação integral e o pleno desenvolvimento de crianças e 

jovens da rede pública de ensino, através de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem os grupos em questão. Ele 

é estrategicamente um modelo de Escola Promotora de Saúde, 

surgida no Brasil e em outros países, no final da década de 

1980, decorrente das mudanças conceituais e metodológicas 

que incorporam o conceito de promoção da saúde no contexto 

da saúde pública (BRASIL, 2009, 2011; OLIVEIRA, 2016). 

Entre a Constituição de 1988 e a 1ª Conferência Nacional 

de Vigilância Nacional em Saúde (BRASIL, 2018) estão 30 anos 

de tentativas para a implantação e sistematização do SUS, 

assim como o fortalecimento de ações de Promoção e Proteção 

à saúde.  

Ao ler o relatório da Conferência supracitada 

observamos visões divergentes da nossa nas seguintes 

situações ou conceitos: vigilância em saúde e vigilância à 

saúde. Entendemos que esta, significa as responsabilidades 

compartilhadas entre as ações das vigilâncias (sanitária, 

epidemiológica, ambiental e do trabalhador) e a população para 

com a saúde individual, coletiva e planetária. Aquela como “... 

todas as ações de vigilância, prevenção e controle de agravos, 

com ações de promoção à saúde, com o monitoramento 

epidemiológico das doenças (...) e proposição de medidas de 

controle...” (BOCCATTO, 2018, p. 2). Estes conceitos são mais 

coerentes com o que defendemos, desde 2004, através do 

ensino da Epidemiologia, da saúde do adolescente no ambiente 

escolar e nas ações de extensão de natureza preventiva, assim 

como com a proposta aqui apresentada: o da Alfabetização 

Científica e Alfabetização Sanitária.  
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Entre as Moções aprovadas na Conferência em questão, 

destacamos a de número 16 “Implantar programas 

educacionais e transversais em vigilância em saúde” (BRASIL, 

2018, p. 85). 
(...) nas escolas, desde a pré-escola ao infanto-
juvenil, por meio de palestras e/ou inserção em 
disciplinas já existentes, promovidas e realizadas 
pelos Núcleos de Educação em Saúde e 
Mobilização Social – (NESMS), incluindo temas 
sobre: Trânsito; Drogas; Autocuidado; Hábitos 
saudáveis. A implementação deverá ser realizada 
por quaisquer das estruturas formais vinculadas à 
Educação no SUS (BRASIL, 2018, p.85 e 86). 
 

Seria o que está descrito no parágrafo anterior uma 

alfabetização sanitária permeada pela alfabetização científica? 

O que seria então Alfabetização Sanitária e Alfabetização 

Científica? Com que proposito elas são pensadas? São os 

Núcleos de Educação em Saúde e Mobilização Social únicos 

responsáveis pela elaboração de programas educacionais e 

transversais, em Vigilância em Saúde? Qual ou quais as 

responsabilidades das instituições de ensino superior para com 

a alfabetização sanitária? 

Para que seja possível prosseguir com o texto 

precisamos deixar claro o que significa, neste relato de 

experiencia, Alfabetização Científica e Alfabetização Sanitária, 

assim como justificar a escolha destas palavras. 

Inicialmente imaginávamos que Alfabetização Científica 

e Alfabetização Sanitária eram produtos de nossa mente para 

dar significado ao trabalho ou um título que provocasse a 

curiosidade de leitores. A busca de informação nos fez ver que 

não descobrimos nada de novo, embora esses temas sejam 

pouco utilizados. 
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Para Sasseron e Carvalho (2011) o conceito de 

Alfabetização Científica é muito complexo  e visto por muitos 

educadores e educadoras como cheios de vieses, os quai 

devem ser observados em situações e ocasiões diversas. 

 Rosa e Martins (2015, p.5), na busca por informações 

sobre o que é Alfabetização Científica na literatura nacional e 

estrangeira, encontraram divergências e consensos, mas que 

levam a entende-la “como uma iniciação, uma inserção na cultura 

científica. Contudo, essa iniciação tem sido um problema 

enfrentado mundialmente pela comunidade de educadores desde 

a década de 1980”. Para as autoras, a alfabetização científica vem 

se mostrando como um objetivo no ensino de ciências no Brasil e no 

mundo. 

Santos (2007) em seu artigo “Educação científica na 

perspectiva de letramento como prática social: funções, 

princípios e desafios”, faz uma retrospectiva histórica sobre o 

tema em questão, mas usando o termo Educação Científica. 

Assim como outros autores e autoras, ele discorre sobre as 

junções e disjunções entre alfabetização e letramento, assunto 

que não é do nosso interesse, mas que é pertinente destacar 

sua reflexão:  
(...) o letramento dos cidadãos vai desde o 
letramento no sentido do entendimento de 
princípios básicos de fenômenos do cotidiano até 
a capacidade de tomada de decisão em questões 
relativas a ciência e tecnologia em que estejam 
diretamente envolvidos, sejam decisões pessoais 
ou de interesse público. Assim, uma pessoa 
funcionalmente letrada em ciência e tecnologia 
saberia, por exemplo, preparar adequadamente 
diluições de produtos domissanitários; 
compreender satisfatoriamente as especificações 
de uma bula de um medicamento; adotar profilaxia 
para evitar doenças básicas que afetam a saúde 
pública; exigir que as mercadorias atendam às 
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exigências legais de comercialização, como 
especificação de sua data de validade, cuidados 
técnicos de manuseio, indicação dos 
componentes ativos; operar produtos 
eletroeletrônicos(...), posicionar-se, por exemplo, 
em uma assembleia comunitária para encaminhar 
providências junto aos órgãos públicos sobre 
problemas que afetam a sua comunidade em 
termos de ciência e tecnologia (SANTOS, 2007, p. 
480). 
 

Parece claro que, apesar de ter um papel específico, a 

escola sozinha não conseguiria alfabetizar cientificamente seu 

corpo discente, dando todas as informações científicas que 

necessita para compreender e viver em um mundo tão 

diversificado e em constante mudanças.  

Marques e Mirandino (2018), destacam a importância da 

Alfabetização Cientifica nas pesquisas sobre educação em 

ciências, além de consideraram os espaços da educação não 

formal como essenciais na promoção da alfabetização científica 

de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Em consonância com conceitos e definições já 

mencionadas, Chassot (2014) defende a Alfabetização 

Científica como um conjunto de conhecimentos que facilitam a 

leitura do mundo em que vivemos, ajudando-nos a transformá-

lo quando houver necessidade.  

Conforme as informações obtidas, via textos, 

dissertações e teses, podemos ariscar na ideia de que a 

Alfabetização Científica é fundamental no mundo formal e 

informal da produção de conhecimento, uma vez que empodera 

o ser humano no viver e estar no mundo de forma ativa e com 

capacidade para escolher o que é melhor, pra si, pro outro e 

para o planeta. 
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Satisfeitas com as considerações sobre a Alfabetização 

Científica, embora longe de exaurir o assunto, passamos ao 

entendimento de Alfabetização Sanitária. 

O termo Alfabetização Sanitária é pouco utilizado nos 

textos de cunho científico. É mais comum encontramos a 

expressão “educação sanitária”. Também não é uma prática 

nova e foi muito usada no inicio do século passado, quando o 

Brasil tinha uma alta incidência de doenças transmissíveis, alta 

taxa de natalidade, de mortalidade infantil e de analfabetismo. 

Durante o Século XIX e início do Século XX, a educação 

era uma via para manter a ordem e inserir o Brasil no rol das 

Nações Civilizadas: “(...), produzindo-se a crença de que era 

possível atuar, por meio da educação, sobre amplos 

contingentes da população, representados sob os signos da 

ignorância e do atraso”. Agregada a educação estava a saúde 

uma vez que a preservação desta só era possível quando 

articulada com medidas educativas (ROCHA, 2011, p.152). 

Inicia-se 
(...) o projeto de reforma dos costumes, a 
educação do povo passou a ser vista como meio 
de formação de hábitos de vida saudáveis, 
articulados em torno do objetivo de constituição do 
brasileiro como um homem forte, saudável, 
produtivo, trabalhador e ordeiro (...), o projeto de 
educação higiênica, por meio do qual se buscou 
incutir nas crianças, desde a mais tenra idade, um 
conjunto de hábitos capazes de, a um só tempo, 
redimir o povo da suposta ignorância, anomia, 
doença, e libertar o país da pecha que o 
identificava a um “enorme hospital” (ROCHA, 
2011, p.152-3). 
  

Neste contexto de início do Século XX e da vinculação 

da saúde com a educação, destacamos duas pessoas 

fundamentais no processo da reforma do ensino: Oscar 
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Thompson, que se dispõe a erradicar o analfabetismo em São 

Paulo e Antônio Sampaio Dória, responsável pela reforma da 

educação no ano de 1920 e ideólogo da Liga Nacionalista 

(HONORATO, 2017; ROCHA, 2011). Considerando como 

pertinente a preocupação dessa época para as do nosso 

trabalho destacamos: 
(...) não se deveria perder de vista que cabia à 
escola primária responder aos objetivos de ensinar 
a “ler, escrever e contar; assegurar a saúde e o 
vigor do corpo; saber ver, ouvir e mover-se; 
ensaiar a imaginação e o raciocínio; começar 
hábitos de disciplina moral e cívica (ROCHA, 
2017, p.157) 
(...) o inspetor Julio Pestana, que assinalava o 
importante papel que cabia à escola na difusão 
dos ensinamentos de higiene, colaborando, 
ademais, para combater os preconceitos, as 
superstições, a crença em simpatias e as práticas 
de cura não autorizadas pela Medicina, além de 
vícios como o alcoolismo e o tabagismo. Assim, a 
escola teria uma contribuição decisiva na difusão 
de noções de higiene às crianças; noções essas 
que, impressionando-as, seriam transmitidas por 
elas a suas famílias, contribuindo, destarte, para a 
preservação da saúde e para o saneamento do 
Brasil (ROCHA, 2017, p.160) 
.  

 Corroborando com essa concepção de “educação 

integral”, inspirada na obra de Herbert Spencer (Education: 

intellectual, moral, physical, publicado em 1854) foi criada a 

Associação Brasileira de Escoteiros (ABE), em 1914 e, 

posteriormente, em 1924, a União dos Escoteiros do Brasil 

(UEB), “assimilado como uma pedagogia de civismo, uma 

forma de intervenção extraescolar a fim de fazer frente a 

‘insuficiência da escola na formação do caráter’” (HONORATO, 

2017, p. 6; SANSON, 2014)  
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Assim disposto, compreendendo que a Alfabetização 

Científica e a Alfabetização Sanitária contribuem para a 

formação de pessoas participativas, transformadoras, capazes 

de tomar decisões importantes para a qualidade de vida e a 

promoção da saúde em todos os ciclos da vida humana e 

demais habitantes do planeta terra, é nosso objetivo descrever 

e analisar as ações desenvolvidas em várias escolas públicas, 

por estudantes de graduação em Enfermagem da UFRN, como 

Projeto de Ensino e Extensão, para estudantes da pré-escola 

ao ensino médio.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As ações aqui apresentadas foram realizadas durante o 

ano de 2017, em 01 pré-escola, 01 escola de ensino 

fundamental menor, 03 escolas do ensino fundamental maior 

(do sexto ao nono ano), 02 escolas do ensino médio e uma 

Instituição de Assistência Social Filantrópica, fundada em 1958, 

com a missão de desenvolver proteção social e educação 

transformadora, totalizando, aproximadamente, mil crianças e 

adolescentes. 

As atividades podem ser divididas nas seguintes 

categorias: exame físico completo com triagem de refração 

visual e análise do cartão de vacinas (44 crianças da pré-

escola); medidas antropométricas com verificação da pressão 

arterial (120 estudantes do 7º ao 9º ano); medidas 

antropométricas com verificação da pressão arterial, triagem de 

refração visual e análise do cartão de vacinas (157 estudantes 

do 1º ao 3º ano do ensino fundamental menor); análise da 

situação vacinal (230 estudantes do 6º ao 9º ano e 75 do 1ª ao 

3º ano do 2º grau) e informações sobre planejamento familiar e 
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prevenção de Infecções sexualmente transmitidas, importância 

das vacinas e do cartão, uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, 

as diferentes formas de violências e como evita-las, 

alimentação saudável, prevenção de acidentes e como 

combater e evitar o nascimento do mosquito Aedes Aegypti. Na 

execução das referidas atividades usamos instrumentos e 

metodologias adequadas ao tema e ao público alvo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Priorizando uma forma mais didática para a 

apresentação e analise dos resultados optamos pela divisão 

das ações em duas categorias: ações que envolvem o tocar, 

investigar, medir, encaminhar e avaliar e; ações que envolvem 

o informar, conduzir e avaliar. 

 

Ações que envolve o tocar, investigar, medir, encaminhar e 

avaliar  

Considerando que os problemas de saúde detectados 

precocemente, nos primeiros anos de vida, são determinantes 

na composição do estado de saúde na fase adulta, 

estabelecemos como prioridade de enfermagem, na Pré-

escola, o exame físico (OLIVEIRA, 2013) e análise do estado 

vacinal (BRASIL, 2015). Seguindo as recomendações do PSE 

(2011) e do Projeto Olhar Brasil (BRASIL, 2008), realizamos a 

triagem da acuidade visual, usando a Tabela de Snellen, criado 

pelo oftalmologista holandês Hermann Snellen no final do 

século XIX, com base na letra "E", em todas as crianças da Pré-

escola e dos três primeiros anos do Ensino Fundamental 

Menor. Neste grupo, também, efetuamos a investigação das 

medidas antropométricas, aferição da pressão arterial e a 
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análise do cartão de vacinas. Os resultados podem ser vistos 

no Quadro 1  

Quadro 1 – Distribuição dos dados retirados do exame físico, cartão 
de vacina e triagem da acuidade visual. Crianças  
da Pré-escola ao 3º ano. Natal, 2017. 
 

Ano Escolar Sexo Vacinação Acuidade visual 

F M Em 
dia 

Atualizar Sem 
Cartão 

03-06 07-1,0 

Pré-escola 23 21 39 03 02 05 39 

1º Ano 24 27 47 02 02 06 45 

2ºAno 23 30 51 00 02 02 49 

3º Ano 18 35 43 03 07 08 45 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 

No exame físico nas crianças da Pré-escola 

identificamos problemas que indicam necessidade de tomada 

de decisão junto à escola e à família, além de indicações para 

outros profissionais, são eles: atraso na fala (03), obesidade 

(01), cárie e higiene oral precária (08), pediculose (02), 

moluscos (01), epilepsia (01), dificuldade de interagir com as 

outras crianças (02) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou 

autismo (02) 

Quanto a triagem da acuidade visual tivemos dificuldade 

de realizá-la em algumas crianças, em consequência da 

desatenção e reclamação de cansaço. Comunicamos aos pais 

quando identificamos uma refração visual muito baixa, assim 

como quando encontradas diferenças significativas entre os 

dois olhos, tendo-se o cuidado de alertá-los de que várias 

interferências podem ter contribuído para o resultado do exame.  

A mesma conduta foi tomada com relação as crianças do 

Ensino Fundamental Menor (1º ao 3º ano) mas as informações 

foram repassadas para a equipe de enfermagem da Unidade 
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Básica de Saúde e desta para os pais e/ou responsáveis, uma 

vez que a Escola faz parte do PSE. Neste grupo identificamos 

05 meninos e 02 meninas com refração visual muito baixa. 

Todas as crianças do Quadro 1 estavam com a pressão arterial 

normal, no momento da aferição.  

A investigação da acuidade visual é fundamental, mesmo 

que não gere um diagnóstico preciso. Muitas vezes o problema 

da pouca visão é identificado, em primeira mão, pela professora 

ou professor. É a forma de olhar o quadro, o hábito de esfregar 

os olhos, a quiexa de dor de cabeça, desinteresse pela leitura, 

entre outros (BRASIL, 2008).  

A medida que a criança vai crescendo a 

responsabilidade com o Cartão de Vacinas vai diminuindo. É 

comum histórias do tipo: perdi na mudança, deixei na casa de 

minha vó, minha mãe não sabe onde deixou, entre outras. O 

Quadro 2 mostra o resultado de uma avaliação do estado 

vacinal, depois de 04 tentativas e os quadros de avisos nas 

salas de aula. 

 

Quadro 2 – Distribuição das turmas, segundo a análise do 

cartão de vacinas. Natal, 2017. 

Escola A Escola B - Nível Médio 

Ano Nº Alunos Cartão Ano Nº Alunos Cartão 

6º Ano 54 00 1º Ano 30 02 

7º Ano 56 02 2º Ano 35 00 

8º Ano 43 03 3º Ano 35 01 

9º Ano 48 02 - - - 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 

Dos que apresentaram os cartões de vacinas, 01 estava 

precisando atualizar a dT (dupla adulto - Proteção contra a 

difteria e o tétano) e os demais estavam com o cartão 
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atualizado, inclusive com a vacina contra o HPV (Papiloma vírus 

humano) 

Este mesmo quadro encontramos em várias escolas do 

Ensino Fundamental e Médio, que fazem parte do nosso Projeto 

de Ensino e Extensão (OLIVEIRA, 2014, 2015,2016, 2017). Por 

acreditar que a Enfermagem tem um papel fundamental na 

mudança dessa história, em cada sala de aula visitada para a 

solicitação do cartão tínhamos a preocupação de informar sobre 

a importância da vacinação, de manter o esquema atualizado 

para quando precisar viajar e/ou trabalhar e de guardá-lo como 

um documento essencial. 

Em 2016, conforme informação no site do Ministério da 

Saúde, o Brasil teve a menor taxa de cobertura vacinal nos 

últimos 10 anos, além de contar com a desatualização da 

caderneta de vacina em 53,3% da população de 0 a 15 anos de 

idade. Isso é grave quando consideramos as mudanças no 

quadro epidemiológico relacionadas a doenças controladas por 

vacinas, como no caso da febre amarela e mais recentemente 

o sarampo e a poliomielite. (BRASIL, 2017) 

 

Ações que envolve o informar, conduzir e avaliar. 

Nesta categoria estão as atividades mais difíceis na 

escolha dos métodos e técnicas para as informações. Entre as 

turmas a mais difícil é a do 6º ano. Nem sempre conseguimos 

passar o conteúdo programado, mesmo que este tenha sido 

sugerido pela turma. A pedagoga Rosali Brito (BRITO, 2018) 

explica que a mudança no cotidiano escolar – antes com um(a) 

só docente para todas as matérias – agora com um (a) para 

cada disciplina. Além disso, é como se a escola tivesse mudado 

muito em poucos meses. 
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De acordo com a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (BRASIL, 2007), os principais temas a serem 

abordados em Programas voltados ao público adolescente são, 

entre outros: Desenvolvimento de Ações de Promoção da 

Saúde; Prevenção; Tratamento e Reabilitação dos Agravos; 

Crescimento e Desenvolvimento; Alimentação Saudável; 

Atividade Física; Saúde Reprodutiva e Sexualidade. Além 

desses, destacamos como prioridade os temas e conteúdos 

provenientes da demanda escolar (OLIVEIRA, 2016). 

Nas informações repassadas para as crianças – da Pré-

escola ao 3º ano Fundamental Menor – sobre saúde e 

prevenção – utilizamos metodologias lúdicas, estimuladoras de 

participação e de memorização das informações. Com o título 

de “se é para prevenir e evitar não vamos deixar o mosquito 

namorar”, conseguimos a apreensão do conteúdo, expressado 

em forma de música, desenhos ou poesias, construídos para 

avaliação escolar, priveligiando assim, a interdisciplinaridade e 

o feedback para nosso grupo.  

É nesse tipo de atividade que identificamos a máxima do 

discurso pedagógico, no início do século XX:  ensinando-se as 

crianças, a partir da escola, elas teriam “ uma participação ativa 

na difusão dos preceitos higiênicos no ambiente familiar, pois,  

‘Eduque-se a criança que ela será a educadora de seus pais’” 

(ROCHA, 2011,p.161).  

Os pais e/ou responsáveis pelas crianças sempre 

comentam que estas cobram deles atitudes corretas 

relacionadas com as formas certas para manter a saúde, 

prevenir acidentes, evitar desperdiço e respeitar o planeta. Em 

ações como lavagem das mãos e higiene oral juntamos pais e 

crianças para que recebam as mesma informações e, assim, 

evitar conflitos de conhecimentos. 
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 Os adolescentes e adultos jovens são os principais 

grupos de risco para a mortalidade por homicídio, suicídio e 

acidentes automobilísticos. É nessa faixa etária onde há maior 

predisposição aos agravos à saúde pela não adoção de práticas 

preventivas e por maior exposição a situações de risco como o 

uso de drogas, sexo sem proteção, entre outros. 

É na tentativa de mudar esse quadro que promovemos 

ações de educação à saúde, tendo como modelo o Programa 

de Saúde na Escola (PSE). As ações são planejadas 

respeitando-se a opinião das escolas, dos pais e a necessidade 

dos adolescentes. Inicialmente fazemos uma Roda de 

Conversa com os pais e/ou responsáveis para informá-los 

sobre nossas ações e sua importância na saúde dos 

adolescentes. Depois aplicamos um questionário com 

perguntas abertas e fechadas sobre o que cada adolescente 

tem curiosidade em saber sobre drogas, violências, sexualidade 

e outros assuntos relacionados com a saúde.  

Os métodos e os instrumentos são selecionados de 

acordo com as turmas. Utilizamos, principalmente, vídeos 

curtos sobre a produção de esperma e amadurecimento de 

óvulos, métodos contraceptivos, planejamento familiar, entre 

outros. Quando dialogamos sobre planejamento familiar, 

preparamos uma sala para a exposição dos métodos e a prática 

da colocação do preservativo em prótese peniana e vaginal. 

Todas as ações categorizadas como “informar, conduzir e 

avaliar” são complementadas pelas disciplinas, cujos horários  

foram utilizados pelo nosso grupo. Assim recebemos um 

feedback das turmas e docentes, uma vez que consideramos 

significativo conhecermos o resultado do  ensinar e aprender. 
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CONCLUSÕES  

 

Durante o desenvolvimento das ações houve a 

necessidade de estudos e atualizações contínuas dos 

conhecimentos sobre os temas abordados. Ao longo dessa 

experiência, pôde-se perceber seu enorme valor para a 

construção do futuro profissional de enfermagem, uma vez que 

permitiu uma sensibilização sobre a dimensão do processo 

educativo, o desenvolvimento de habilidades e aptidões 

pedagógicas e o aprimoramento de saberes. 

 O resultado mais significativo das ações aqui expostas 

foi a possibilidade de se criar novas expectativas para a 

consolidação do Programa Saúde na Escola e a detecção de 

problemas na saúde das crianças, que não são identificados em 

uma consulta de rotina ou de agravo.  

Esse relato de experiência pode ser compreendido como 

a junção da nossa prática, quando vinculamos as informações 

sobre saúde adquiridas na formação profissional (alfabetização 

científica) e as socializamos com os conteúdos das diferentes 

disciplinas da pré-escola ao 3º ano do ensino médio 

(Alfabetização Sanitária). 

Outro fato que merece destaque, em significância 

quantitativa e qualitativa, é a  prática colaborativa entre vários 

cursos e diferentes disciplinas, transformando a informação no 

ato de cuidar.  

Conhecendo a realidade dos serviços públicos de 

educação e de saúde do município – locus das ações – 

consideramos  os Núcleos de Educação em Saúde e 

Mobilização Social (NESMS) insuficientes para atender a 

demanda municipal para o planejamento, elaboração 

implementação e avaliação de programas educacionais e 
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transversais, em Vigilância à Saúde (IBGE, 2015). É nesta 

fragilidade que entra  as responsabilidades e envolvimentos das 

instituições de ensino superior para com a alfabetização 

sanitária. 

Por fim, as ações realizadas serviram para garantir a 

congruência entre ensino, pesquisa e extensão, culminando 

com produtos didáticos científicos, os quais subsidiarão novas 

práticas. Seguramente, a articulação entre a sociedade e a 

Universidade não é mecânica e simples. Ao contrário, ela 

enseja um grupo de questões com as quais se lida 

continuadamente como problemática induzida, quase sempre, 

pela falta de entendimento do que seja a “Indissociabilidade 

ensino – pesquisa – extensão”, 
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RESUMO: Teve-se como objetivo verificar os Anos Potenciais 
de Vida Perdidos pela população do Brasil por agressões, em 
2016. As taxas de mortalidade foram calculadas por meio dos 
dados de óbitos disponibilizados no Sistema de Informações 
sobre Mortalidade e a população estimada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística para as regiões brasileiras. 
A técnica de Romeder e McWhinnie (1988) foi utilizada para o 
cálculo do indicador Anos Potencias de Vida Perdidos (APVP), 
e também foi calculada a taxa de APVP, por sexo, para cada 
100 mil habitantes. No ano de 2016, no Brasil, ocorreram 
46.019 óbitos por agressões e mais de dois milhões de anos 
potenciais de vida foram perdidos, especialmente na faixa etária 
de 15 a 34 anos. Comparando as taxas de mortalidade entre as 
regiões brasileiras, as regiões Norte e Nordeste apresentaram 
as maiores taxas. O sexo masculino ganhou destaque pelo 
elevado valor de anos potenciais de vida que foram perdidos. 
Em média, a diferença de anos perdidos entre ambos os sexos 
é de aproximadamente 4 anos, onde os homens perdem em 
média 44,4 anos, e as mulheres 40,6 anos. Valores mais baixos 
para o indicador APVP podem ser alcançados por meio de 
ações efetivas do poder público. 
Palavras-chave: Indicadores de Saúde. Anos Potenciais de 

Vida Perdidos. Mortalidade por Agressão. 
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INTRODUÇÃO 

 

As causas externas são as principais causas de morte e 

importantes causas de lesões, sequelas e incapacidades entre 

os jovens (GAWRYSZEWSKI et al., 2012; BRASIL, 2014; 

MELO et al., 2017). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2014), acidentes e violências respondem por mais de 5 milhões 

de mortes anuais, representando aproximadamente 9% da 

mortalidade global. As agressões ou homicídios foram 

apontados como a principal causa de morte de jovens entre 15 

e 29 anos de idade na região das Américas pelo Observatório 

Regional de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), em 2012 (MELO et al., 2017). 

Sendo a violência um fenômeno complexo e multicausal, 

assim, a Organização Mundial de Saúde (2002) dividiu o 

fenômeno em três grandes categorias: violência coletiva, 

violência autoinfligida e violência interpessoal. A América Latina 

possui as mais altas taxas de homicídios, sendo a probabilidade 

de um jovem morrer vítima de homicídio ser 30 vezes maior que 

um jovem na Europa e 70 vezes maior que na Grécia 

(WAISELFISZ, 2004). 

A violência traz consequências para a economia dos 

países e gera pressão sobre os sistemas de saúde, justiça e 

serviços sociais (INGRAM; COSTA, 2015). Os homicídios 

trazem sérios problemas por atingirem jovens em plena 

capacidade produtiva e resultam em altos custos individuais e 

coletivos (BRASIL, 2016; INGRAM; COSTA, 2015; MINAYO; 

CONSTANTINO, 2012).  

As transições demográfica, epidemiológica e tecnológica 

contribuíram para a mudança do perfil de mortalidade da 

população brasileira, levando ao declínio das mortes 

ocasionadas por doenças transmissíveis, assim como a 



ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS POR AGRESSÕES NO BRASIL 

542 
 

elevação das doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras, e das 

mortes por violência (SOUZA et al., 2017; BATISTA et al., 2018).  

As causas de mortes evitáveis ou redutíveis são 

passíveis de prevenção, total ou parcialmente, por meio de 

ações efetivas dos serviços de saúde que estejam disponíveis 

em um determinado local e época. Essas causas devem ser 

revisadas à luz da evolução do conhecimento e tecnologias 

para as práticas da atenção à saúde (MALTA et al., 2010). A 

mortalidade precoce é um parâmetro importante na medida das 

condições de saúde de uma população, representando um 

instrumento útil para o planejamento e para a definição de 

prioridades na área da saúde (GRACIA; OLIVEIRA, 2016). 

No Brasil, tem-se que a dinâmica da mortalidade é 

bastante heterogênea. As características regionais geram 

diferenças em relação ao desenvolvimento econômico, ao 

acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, entre 

outras. Tendo em vista essa situação, diversos cenários de 

mortalidade podem ser assistidos no País (DIAS JÚNIOR, 

2004; CHESNAIS, 2003; CAMARGO, 2002; SHIGUTI, 2001). 

O indicador anos potenciais de vida perdidos (APVP) 

pode ser útil para monitorar as mortes violentas e para apontar 

as prioridades em saúde pública. A estimação do APVP traz a 

informação do tempo que a pessoa deveria viver caso não 

tivesse morrido de forma prematura (ARNOLD et al., 2007). 

Diversos autores vem utilizando o indicador pela capacidade da 

discriminação da magnitude, vulnerabilidade e a 

transcendência de causas de óbitos (SILVA et al., 2011; 

ARAÚJO et al., 2009). 

Sendo a mortalidade por agressões um desafio para a 

saúde pública e ao considerar a necessidade de estratégias de 

enfrentamento, surge a questão norteadora: Quais os Anos 
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Potenciais de Vida Perdidos pela população brasileira por 

agressões no ano de 2016? O estudo teve como objetivo 

verificar os Anos Potenciais de Vida Perdidos pela população 

do Brasil por agressões, em 2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo ecológico transversal, cujas 

unidades de análise observacional foram as cinco regiões 

brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

A causa de morte do grupo das Causas Externas 

considerada para o estudo foi agressões, categorias X85 a Y09, 

de acordo com o Capítulo XVIII da Classificação Internacional 

de Doenças – CID-10. Tem como característica a presença de 

uma agressão intencional de terceiros, que utiliza qualquer 

meio para provocar danos ou lesões que originam a morte da 

vítima. Os números finais identificam o meio ou o instrumento 

que provocou a morte. Assim, por exemplo, X91: enforcamento, 

estrangulamento e sufocação; X93: disparo de arma de fogo de 

mão ou Y04: força corporal (BRASIL, 2012; WAISELFISZ, 

2012). 

As agressões pertencem a Lista Brasileira de Causas de 

Mortes Evitáveis (de 5 a 74 anos de idade) por Intervenções do 

Sistema Único de Saúde do Brasil. As causas de evitáveis são 

divididas em subgrupos e agressões pertence ao subgrupo 

Reduzíveis por ações intersetoriais e de promoção à saúde, 

prevenção e atenção adequada às causas externas (acidentais 

e violências) (MALTA et al., 2011). 

As taxas de mortalidade foram calculadas utilizando 

como fonte de dados sobre óbitos o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) e para o denominador das taxas 

analisadas, foi considerada a população estimada para as 
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regiões brasileiras no ano de 2016, obtida no endereço 

eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Para a comparação entre as regiões, no ano de 2016, 

utilizou-se o método de padronização direto para as taxas 

regionais de mortalidade pela população brasileira em 2016. 

Foram calculadas as taxas de mortalidade e a mortalidade 

proporcional por sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor e 

estado civil para o Brasil. O Ministério da Saúde segue a 

classificação do quesito raça/cor proposta pelo IBGE, que 

estabelece as cinco categorias: Branca, Preta, Parda, Amarela 

ou Indígena. 

O programa Excel 2010 (Microsoft Corp., Estados 

Unidos) foi utilizado para tabulação e análise dos dados. 

 

Anos Potenciais de Vida Perdidos 

A técnica de Romeder & McWhinnie (1988) foi adaptada 

para a estimação dos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) 

segundo sexo. A técnica estabelece uma idade limite para o 

cálculo dos APVP com base na vida média da população. 

Foram excluídos os óbitos ocorridos em indivíduos menores de 

um ano e na faixa etária igual ou superior a 75 anos. Foi 

considerada a distribuição dos óbitos por faixas etárias e 

procedeu-se ao cálculo do ponto médio de cada faixa. Segundo 

o IBGE (2017), no Brasil, a esperança de vida ao nascer, em 

2016, era de 72,2 anos para os homens e 79,4 anos para as 

mulheres, essa idade limite foi convencionada em 75 anos, para 

ambos os sexos. Logo, subtraiu-se de 75 anos o ponto médio 

para cada faixa etária (𝑎𝑖) e o resultado foi multiplicado ao 

número de óbitos em cada grupo etário (𝑑𝑖). 
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𝐴𝑃𝑉𝑃 = ∑ 𝑎𝑖.𝑑𝑖

𝑀

𝑖=1

= ∑(𝑚 − 𝑖 − 0,5).𝑑𝑖

75

𝑖=1

= ∑(75 − 𝑖 − 0,5)

75

𝑖=1

.𝑑𝑖 

Os óbitos por agressões ocorridos antes dos 75 anos de 

idade definem a precocidade da morte. As taxas de APVP foram 

calculadas pela divisão dos APVP em cada faixa etária pela 

população correspondente (N), multiplicado por 100 mil 

habitantes. Com a finalidade de se estabelecerem 

comparações entre populações de diferentes estruturas etárias 

ou em diferentes períodos, as taxas devem ser padronizadas. 

𝑇𝐴𝑃𝑉𝑃 = ∑
𝑎𝑖. 𝑑𝑖

𝑁

𝑀

𝑖=1

. 100 

Calculou-se a média de APVP por óbito total 

(APVP/óbito), segundo sexo e faixa etária. 

Foram utilizados exclusivamente dados secundários de 

fontes de acesso público para a construção do trabalho. Dessa 

maneira, a proposta de 0apreciação por Comitê de Ética em 

Pesquisa foi desconsiderada para o estudo, em conformidade 

com os princípios da ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos, constantes na Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) nº 510, de 7 de abril de 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mortalidade incide de maneira diferenciada na 

população. No ano de 2016, em todo o território brasileiro, 

foram registrados 46.019 óbitos em decorrência de agressões, 

sendo grande parte desses óbitos observados para o sexo 

masculino, correspondendo a aproximadamente 93%. Os 

óbitos por agressões seguiram o comportamento da 
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mortalidade por causas externas, onde a proporção para o sexo 

masculino é superior (MAIA et al., 2004). 

A década de 1980, período conhecido como a década 

perdida, foi marcada pela estagnação econômica, grandes 

desequilíbrios macroeconômicos, inflação alta e crescente 

concentração de renda (CARNEIRO; MODIANO (1990); 

GIAMBIAGI; MOREIRA (1999)). Duarte e Barreto (2012) 

observaram que a partir dessa década, ocorreu o aumento da 

mortalidade por causas externas, principalmente, pelos 

homicídios e pelos acidentes de transporte terrestre nos 

grandes centros urbanos. Para a OPAS (2009), a transição 

demográfica rápida atrelada às desigualdades sociais 

aumentam a violência.  

A Tabela 1 apresenta características sociodemográficas 

relacionadas à mortalidade por agressões no Brasil, em 2016. 

Ocorreu uma diferença expressiva entre os sexos. Nos eventos 

específicos de violências em geral, a maior incidência em 

pessoas do sexo masculino, tem levantado um debate a 

respeito do lugar e das condições dos homens e mulheres nas 

sociedades (SOUZA, 2005).  

Os óbitos segundo a faixa etária apresentou a maior 

proporção dos 15 aos 34 anos, correspondendo a 

aproximadamente 70% dos óbitos por agressões em todo o 

Brasil. O grupo de idade 20 a 24 anos atingiu o valor máximo 

desses óbitos dentre os grupos etários, 21,4%. 

Em relação à escolaridade, é comum observar estudos 

que investigam a associação benéfica da educação para as 

condições de saúde e a longevidade da população. O maior 

índice de mortalidade foi no grupo de 4 a 7 anos de estudo, 

responsável por 46,05%, quase metade dos óbitos, seguido do 

grupo de 8 a 11 e de 1 a 3 correspondendo respectivamente, 

24,55% e 22,37%. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por 
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Amostra de Domicílios (PNAD), de 2013, constatou-se que no 

Brasil, um a cada cinco jovens não frequentava a escola 

regularmente e não tinha um vínculo trabalhista. As maiores 

estimativas de risco de morrer, vítima de agressão, foram 

identificadas em municípios que tem a menor proporção de 

jovens, entre 15 e 17 anos, frequentando o ensino médio 

(MELO et al., 2017).  

Silva et al. (2016), ao analisarem os resultados do Censo 

Demográfico do Brasil de 2010, encontraram um diferencial de 

mortalidade por grau de escolaridade, particularmente entre a 

população masculina. A expectativa de vida de homens com o 

ensino superior completo era 4,37 anos maior do que a média 

da população masculina nacional, e 6,27 anos maior do que a 

população masculina com menos do que o ensino fundamental 

completo. 

Já o percentual segundo a raça/cor é de 64,41% entre os 

pardos, seguindo dos de pele branca que representa 24,04%. 

O estudo por raça/cor pode ser comprometido pelo inadequado 

preenchimento da variável nos sistemas de informações dos 

eventos vitais, mas a melhora da qualidade sobre a variável tem 

sido observada (BRASIL, 2015). 

Em relação ao estado civil, o percentual é maior entre os 

solteiros que corresponde a 79,37%. O fato pode ter relação 

com os óbitos por agressão segundo a faixa etária, onde o 

número de solteiros é maior na faixa etária onde o número de 

óbitos também é maior, dos 15 aos 29 anos.    
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Tabela 1. Distribuição dos óbitos por agressões e descrição da 
mortalidade proporcional segundo a vítima e características 
sociodemográficas. Brasil, 2016. 

Variável n Mortalidade Proporcional (%) 

Sexo 

Masculino 42600 92,6 

Feminino   3419   7,4 

Faixa etária 
1 a 4 3   0,01 

5 a 9 33   0,07 

10 a 14 483   1,05 

15 a 19 8027 17,44 

20 a 24 9867 21,44 

25 a 29 7432 16,15 

30 a 34 6073 13,20 
35 a 39 4459   9,69 

40 a 44 3001   6,52 

45 a 49 2172   4,72 

50 a 54 1549   3,37 

55 a 59 1080   2,35 

60 a 64 733   1,59 
65 a 69 434   0,94 

70 a 74 305   0,66 

75 a 79 186   0,40 

80 e mais 173   0,38 

Idade ignorada 9   0,02 

Escolaridade (anos de estudo) 

Nenhuma 1995   4,34 

1 a 3 anos 10296 22,37 

4 a 7 anos 21190 46,05 

8 a 11 anos 11297 24,55 

12 anos e mais 1241   2,70 

Raça/Cor 

Branca 11064 24,04 

Preta 3896   8,47 

Amarela 61   0,13 
Parda 29640 64,41 

Indígena 124   0,27 

Ignorado 1234   2,68 

Estado Civil 

Solteiro 36525 79,37 

Casado 4897 10,64 

Viúvo 394   0,86 

Separado judicialmente 1281   2,78 

Outro 2922   6,35 

Total 46019 100 

 Fonte: DATASUS e IBGE. 
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A Tabela 2 mostra que a Taxa Bruta de Mortalidade, por 

agressão, no Brasil foi de 22,3 óbitos por 100 mil habitantes em 

2016. Entre as regiões brasileiras, a taxa é maior no Norte e no 

Nordeste, com mais de 30 óbitos para cada 100 mil habitantes. 

No sentido oposto, a menor taxa foi observada para a região 

Sudeste (13,5 óbitos/100 mil habitantes). 

O resultado encontrado no estudo quanto a 

predominância dos casos de mortalidade por agressões por 

sexo e regiões brasileiras foi corroborado por Malta et al. (2017) 

ao afirmarem que a violência em geral é mais frequente em 

homens jovens, predominando homicídios por armas de fogo 

nas regiões Nordeste e Norte. 

 
Tabela 2. Número de óbitos e taxas bruta e padronizada de 
mortalidade por agressões. Brasil e regiões geográficas, 2016. 

Região n 
Taxa de Mortalidade* 

Bruta Padronizada 

Norte    6584  37,2 37,3 

Nordeste 17679 31,1 30,9 

Centro-Oeste   4441 28,4 27,6 

Sudeste 11586 13,4 13,5 

Sul   5738 19,5 19,7 

Brasil 46028 22,3 22,3 

 Fonte: DATASUS e IBGE. 
 *por 100 mil habitantes 

A violência no Brasil pode ser associada ao uso indevido 

de álcool e drogas ilícitas e à ampla disponibilidade de armas 

de fogo, além dos determinantes socioculturais 

(REICHENHEIM et al., 2011). Um estudo analisou o impacto 

histórico das armas na mortalidade do País, de 1980 até 2003, 

ano da promulgação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, 
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de 22 de dezembro de 2003). O estudo concluiu que entre 1979, 

início da divulgação dos dados do Subsistema de Informações 

de Mortalidade, até 2003, último ano disponível, morreram no 

Brasil acima de 550 mil pessoas vítimas de armas de fogo. 

Sendo mais assustador devido a que 206 mil deles eram jovens 

(WAISELFISZ, 2005; WAISELFISZ, 2015).  

Diversas formas podem ser utilizadas para se chegar ao 

homicídio, mas a utilização de armas de fogo e objetos 

perfurocortantes revela o desejo do homicida em se chegar à 

expressão máxima da violência que é efetivar morte (SILVA et 

al., 2014). O estudo de Waiselfisz (2013) chamou a atenção 

para o fato de que o Brasil consegue exterminar mais cidadãos 

pelo uso de armas de fogo, do que muitos dos conflitos armados 

contemporâneos ou de toda uma longa série de conflitos. O 

Ministério da Saúde verificou que, entre 1980 e 2014, morreram 

perto de 1 milhão de pessoas (967.851), vítimas de disparo de 

algum tipo de arma de fogo. Nesse período, as vítimas passam 

de 8.710, no ano de 1980, para 44.861, em 2014, o que 

representa um crescimento de 415,1% (WAISELFISZ, 2015). 

No Brasil, a pessoa nascida em 2016 tinha expectativa 

de viver, em média, aproximadamente até 75,8 anos. As 

mulheres apresentaram uma expectativa de vida mais elevada 

(79,4 anos) quando comparadas aos homens (72,2 anos). 

Comparando as Unidades da Federação, em Santa Catarina foi 

observada a maior expectativa de vida, 79,1 anos, e a menor 

no Maranhão, 70,6 anos (BRASIL, 2017).  

Ao considerar a causa de morte agressões para o Brasil, 

em 2016, o número de anos potenciais de vida perdidos (APVP) 

foi 2.243.451, para ambos os sexos, e a taxa de APVP foi de 

13.800 para cada 100 mil habitantes. Já a média de anos 

perdidos por óbitos, segundo a causa foi 48,94 anos. Entre os 

sexos, ocorreu uma maior perda de dias de vida entre os 
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homens do que entre as mulheres, com respectivamente, 

2.089.500 e 153.952 anos. Em média, o número de anos 

perdidos pelos homens é de 44,4 anos, e o das mulheres 40,6 

anos, aproximadamente 4 anos de diferença. Em ambos os 

sexos, a taxa de anos perdidos em decorrência das agressões 

foi maior na faixa etária de 20 a 24 anos (Tabela 3).    

Tabela 3. Anos potenciais de vida perdidos, percentual, taxa e 
média por agressões, segundo sexo e idade. Brasil, 2016. 

 
Fonte: DATASUS e IBGE. 
APVP: anos potenciais de vida perdido; Taxa APVP: anos potenciais de vida 
perdidos por 100 mil habitantes. 

Os resultados evidenciaram a magnitude da mortalidade 

por agressões no Brasil ao considerar o indicador de anos 

potenciais de vida perdidos e observando-se os diferenciais por 

sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor e estado civil. Não 

deixando dúvidas de que as causas externas constituem um 

grande problema de saúde pública com forte impacto na 

mortalidade e morbidade da população (SILVA, 2013; BRASIL, 
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2008). Enfim, “a morte é a expressão máxima do problema da 

violência em uma sociedade” (MELLO-JORGE et al., 2007; 

ANDRADE; MELLO-JORGE, 2013). 

Para a implantação de medidas preventivas faz-se 

necessário conhecer o perfil e as características da população 

mais vulnerável. Assim, conforme os resultados deste estudo, 

os homens com idade entre 15 e 34 anos foram as maiores 

vítimas da mortalidade por agressões, o que corrobora com os 

achados na literatura atual (MOURA et al., 2015; VIDOR et al., 

2017; CAMARGO et al., 2018). 

O Brasil ainda está em situação favorável quanto à proporção 

entre o número de idosos e adultos em idade economicamente ativa, 

a chamada razão de dependência da população. Mas, a população 

brasileira está envelhecendo e a taxa de fecundidade cada vez 

mais baixa, assim, ações que levam à diminuição das mortes 

dos jovens é imprescindível para cooperação com a 

Previdência Social.  

Os dados do estudo evidenciaram uma elevada 

mortalidade masculina por agressões no Brasil, logo, essas 

mortes trazem sérios impactos à economia. Os níveis de 

participação masculina nas atividades econômicas foram 

sistematicamente mais elevados do que os das mulheres, para 

todas as idades ativas, para o Brasil, em 2000 e 2010 (SEADE, 

2015). 

Almeida et al. (2013) calcularam os anos potenciais de 

vida perdidos por acidentes de transporte no Brasil em 2013 e 

apontaram que a média é de 33,8 anos, aproximadamente 15 

anos a menos que a média por agressão calculada nesse 

estudo para o ano 2016 (48,9 anos). Em ambos os estudos, o 

APVP do sexo masculino é superior ao das mulheres.    

 No estudo de Melo et al. (2017), concluíram que a 

mortalidade de jovens brasileiros do sexo masculino por 
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agressão foi elevada no período 2010-2014, especialmente nos 

municípios maiores, mais urbanizados e com maior proporção 

de jovens buscando emprego e fora do ensino médio.  

Já foram apontados em estudos sobre homicídios que 

condutas violentas estão mais presentes em condições de 

desigualdades estruturais, espaços urbanos degradados e 

periferias das cidades; além de atingirem mais as pessoas de 

baixa escolaridade e renda, que usam álcool e drogas, 

envolvidas com tráfico e posse ilegal de armas, e condição de 

vínculos familiares frágeis. Existindo também a vitimização por 

violência intrafamiliar, desemprego, precariedade da educação 

e segurança pública, assim como a violência policial. Ocorre 

também a presença de conflitos em áreas de fronteiras 

agrícolas e disputas de terra (MALTA et al., 2017; SOUZA et al., 

2014; DUARTE et al., 2012; REICHENHEIM et al., 2011; 

RESENDE; ANDRADE, 2011; BARATA et al., 2008; PERES et 

al., 2008).  

No estudo de Wilkinson e Pickett (2015), as maiores 

estimativas de risco de morte, vítima de agressão, se 

encontram em municípios com as maiores taxas de pobrezas, 

e com categoria intermediária de desigualdade de renda. Em 

um estudo ecológico, agora somente com homens de 20 a 39 

anos de idade, apontou que em municípios com grandes 

desigualdades de renda é maior o risco de morrer, comparadas 

a outros municípios com o indicador menor.   

Para Castellanos (1997) e Silva et al. (2008), a 

mortalidade é influenciada por diversos processos, dos quais se 

destacam: as iniquidades sociais e desigualdade nas condições 

de vida; o processo de urbanização; mudanças na estrutura de 

idade da população, na composição da força do trabalho e no 

mercado de trabalho, no nível de educação da população e 

mudanças na organização dos serviços de saúde. Esses 
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fatores tornam-se mais evidentes quando se percebeu que as 

taxas mais elevadas de mortalidade estão nas regiões mais 

pobres do País, onde os investimentos são menores quando 

comparados aos grandes centros. 

Segundo Costa et al. (2013) e Corassa et al. (2017), o 

problema das Causas Externas é complexo e multifatorial, por 

isso estratégias de controle devem envolver ações e políticas, 

que levem a melhores condições de vida para a população. 

Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, metas 

para transformar o mundo até 2030, é possível destacar o 

objetivo de número 16, o qual inclui em suas estratégias a 

redução significativa de todas as formas de violência e das 

taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares (ONU, 

2015; CAMARGO, 2018). 

É possível citar limitações para este estudo. Os dados 

secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) não estão livres de problemas, mas vale ressaltar a 

qualidade e ampliação da cobertura do sistema (MELLO-

JORGE et al., 2007; MOURA et al., 2015). As informações de 

óbitos por causas externas são consideradas bem declaradas 

ao SIM. Ao excluir os óbitos de indivíduos menores de um ano 

e maiores de 74 anos no cálculo do APVP pode levar a 

subestimação deste indicador. Quanto à informação sobre 

população, dados provenientes dos Censos Demográficos ou 

de contagem da população são mais plausíveis, mas foram 

consideradas estimativas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, mais vulnerável. Levando em 

consideração essa característica, esse estudo considerou 

alguns recortes para captar características típicas da 

mortalidade por agressões. 
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CONCLUSÕES  

 

Estudos relacionados às tendências de mortalidade por 

agressões, causa de morte evitável, são importantes 

ferramentas de monitoramento e evidenciam a necessidade 

crescente de fortalecer o debate sobre a viabilização de 

instrumentos para minimizar os óbitos por causas externas. 

Assim, foi realizado um estudo para as regiões do Brasil, por 

sexo, no ano 2016, visando sintetizar os impactos trazidos pelos 

óbitos por agressões sobre os anos potenciais de vida perdidos 

pelos habitantes destas localidades. 

Devido à ocorrência ser em idades precoces, os APVP 

pelas agressões são mais impactantes. Os resultados deixaram 

claro que as mortes por agressões pedem ações urgentes no 

Brasil, pela magnitude e por afetar principalmente a população 

jovem e economicamente ativa.  

As variáveis sociodemográficas consideradas podem ser 

utilizadas como um norteador para as futuras medidas de 

prevenção desses óbitos evitáveis. A mortalidade proporcional 

por agressões segundo sexo, raça/cor, faixa etária, estado civil 

e escolaridade revelaram algumas nuances. Por exemplo, os 

óbitos por agressão ocorreram com mais frequência entre os 

menos escolarizados, aqueles que só frequentaram a escola 

por até 7 anos (ensino fundamental incompleto). Com isso, 

pode-se considerar que a falta de investimentos na educação é 

um fator contributivo para esse grande número de óbitos por 

agressões. 

A violência pode ser vista como um fenômeno que vem 

se acentuando no mundo contemporâneo, sendo preocupante 

a violação do direito à vida. Ao longo dos tempos, a violência 

ganhou proporções inéditas. O estudo permitiu identificar as 

regiões brasileiras mais vulneráveis à mortalidade por 
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agressões e contribuir para o processo de tomada de decisão, 

para apoiar o desenvolvimento e a implementação de políticas 

públicas racionais mais eficientes que combatam a mortalidade 

por violência da população do Brasil. 
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RESUMO: A radiodermatite é uma reação adversa comum nos 

pacientes que realizam tratamento radioterápico contra o 

câncer. Muitos cuidados são necessários para o manejo da 

área irradiada a fim de se evitar o agravamento de lesões 

epidérmicas. A Aloe vera tem seu uso popular bem estabelecido 

devido às suas atividades anti-inflamatória, cicatrizante, 

umectante e antimicrobiana associada aos seus metabólitos 

secundários. Sua aplicabilidade está registrada em publicações 

oficiais, como a Farmacopeia Brasileira. O objetivo deste estudo 

é sugerir um protocolo de cuidados com a pele utilizando 

produtos à base de Aloe vera para pacientes  expostos à 

radioterapia. Foi realizada uma busca por ensaios clínicos em 

bases de dados nacionais e internacionais com os descritores: 

radioterapia, planta, radiodermatite, ensaio clínico e Aloe vera. 

Foram selecionados 6 ensaios clínicos para análise. Resultados 

apontam que a adoção de protocolo de cuidados com a pele 

não é comum nos centros de radioterapia. A aplicação de 

formulações contendo Aloe vera para a profilaxia de 
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radiodermatites necessita ser padronizada. Autores 

evidenciaram a efetividade do creme de Aloe vera na redução 

de dermatites de grau 4 (escala RTOG). A implementação de 

um protocolo de cuidados com a pele no SUS é inédito e 

permite o acesso da população a um tratamento profilático que 

possibilita a melhoria da qualidade de vida destes pacientes. 

Palavras-chave: fitoterápico, radiodermatite, SUS, câncer de 

mama. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pele, maior órgão do corpo humano, possui um 

importante papel na proteção do organismo contra a ação de 

agentes danosos. O rompimento dessa barreira protetora, seja 

por agentes biológicos, químicos ou físicos é porta de entrada 

para enfermidades que podem ser intensificadas quando o 

sistema imune deste indivíduo está deprimido, como ocorre nos 

pacientes em tratamento de câncer (ALVES, 2015; 

POLTRONIERI; TUSSET, 2016). 

No caso do câncer de mama a radioterapia é indicada 

como terapia adjuvante ou neoadjuvante, cujo tratamento 

consiste no emprego de energia ionizante para a destruição ou 

diminuição das células neoplásicas. A aplicação da radiação 

ionizante é inespecífica para células tumorais, atingindo não 

somente a massa tumoral, mas também tecidos saudáveis 

adjacentes. Efeitos colaterais como as radiodermatites e, em 

alguns casos, necrose do tecido epitelial são sintomas 

observados nos pacientes submetidos a este tratamento (INCA, 

2018). Novas técnicas de radioterapia como radioterapia de 

intensidade modulada de feixes (IMRT) estão sendo 

empregadas a fim de diminuir a toxicidade causada pela 
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energia ionizante (BUWENGE et al., 2017). Além disso, a 

utilização de produtos de cuidados com a pele minimizam as 

consequências do tratamento radioterápico, uma vez que 

auxiliam na hidratação e regeneração celular em camadas mais 

profundas da pele (MADDOCKS-JENNINGS; M WILKINSON; 

SHILLINGTON, 2005; DI FRANCO et al., 2013). 

Inúmeros são os produtos disponíveis no mercado 

direcionado aos cuidados com a pele, porém alguns contêm em 

sua formulação ingredientes sintéticos que contribuem com o 

aumento da toxicidade da área tratada por serem substâncias 

sensibilizantes e/ou irritantes cutâneas. No sentido de promover 

uma proteção à epiderme e diminuir os efeitos causados pela 

radioterapia, as formulações fitoterápicas são indicados devido 

à baixa ou mesmo ausência de toxicidade. 

No sistema único de saúde (SUS) a utilização de 

fitoterápicos está condicionada a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Os fitoterápicos podem 

ser distribuídos para população pelas unidades de atenção 

básica, desde que estejam inseridos na relação nacional de 

medicamentos essenciais (RENAME). Os medicamentos 

fitoterápicos podem ser obtidos em farmácias de manipulação 

do SUS ou em Farmácias Vivas (PROGRAMASUS, 2018). 

Popularmente conhecida como babosa, Aloe vera, 

pertencente à família Aloaceae, possui como principal atividade 

a ação anti-inflamatória e cicatrizante associada aos seus 

metabólitos secundários. Entre as principais substâncias 

encontradas nesta espécie estão os polissacarídeos 

acemanana e manose-6-fosfato, responsáveis pelas atividades 

cicatrizante e anti-inflamatória, respectivamente, em 

decorrência do estimulo à proliferação de fibroblastos (DAVIS 

et al., 1994; JETTANACHEAWCHANKIT et al., 2009).  
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Ademais, outros compostos de grande importância 

também são encontrados na Aloe vera, como as enzimas anti-

oxidantes oxidase e catalase, minerais como cálcio, sódio, 

magnésio, zinco e crômio, além das vitaminas B1, B2, B6, C e 

E (HASHEMI; MADANI; ABEDIANKENARI, 2015), sendo a 

riboflavina importante nas reações de oxirredução e na 

manutenção da saúde dos olhos e da pele (RUBERT et al., 

2017) e o ácido ascórbico na restituição de tecidos por ser peça-

chave da síntese do colágeno (QUADROS; BARROS, 2016). A 

Aloe vera assim como formulações contendo camomila 

(Matricaria chamomilla) e calêndula (Calendula officinalis) tem 

sido massivamente estudadas quanto aos seus efeitos na 

prevenção e no tratamento das radiodermatites, especialmente 

em pacientes em tratamento do câncer de mama (FERREIRA 

et al., 2016; KODIYAN; AMBER, 2015).  

Este trabalho tem como objetivo realizar uma a revisão 

de literatura científica para sugestão de um protocolo de 

cuidados com a pele a ser implementado no SUS utilizando 

creme de Aloe vera em pacientes com câncer expostos ao 

tratamento radioterápico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado uma busca por ensaios clínicos publicados 

nas bases de dados PubMed (U. S. National Library of Medicine 

e National Institutes of Health), ICTRP (International Clinical 

Trials Registry Platform), ClinicalTrials. gov (U. S. National 

Library of Medicine), South African National Clinica lTrial Regiter 

(SANCTR), University Hospital Medical Information (UMIN), 

Medline (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), Lilacs 

(Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da 
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Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library onLine). 

Adicionalmente, foi realizada uma busca manual nas 

referências dos estudos selecionados e incluídos estudos 

complementares e cartilhas de órgãos internacionais. Os 

descritores utilizados e combinados foram: radioterapia 

(radiotherapy), planta (plant), radiodermatite 

(radiodermatitis),  ensaio clínico (clinical trials) e Aloe vera, 

combinados com o operador booleano AND. Foram 

selecionados ensaios clínicos no período de 2002 a 2018. A 

ordem de seleção foi realizada a partir da leitura do título e do 

resumo, seguida da leitura completa do artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Quadro 1 está o resumo das buscas realizadas nos 

diferentes bancos de dados, sendo excluídos os artigos que 

contemplavam a radioterapia em outra parte do corpo que não 

a mama. 

Com base nos ensaios clínicos selecionados na Tabela 

1, é possível destacar duas importantes tendências. Em 

primeiro lugar, evidenciou que a inclusão de protocolo de 

cuidados com a pele não é prática comum nos centros de 

radioterapia. Em segundo, a utilização de formulações 

contendo Aloe vera para a profilaxia de radiodermatites 

necessita ter sua concentração e modo de aplicação 

padronizado. 
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Quadro 1. Resultados obtidos nas bases de dados 

Base de dados Resultados encontrados Resultados escolhidos 

PUBMED 19 3* 

ICTRP 7 1 

MEDLINE 18 4 

CLINICAL TRIALS 5 - 
UMIN  0 - 

SANCTR 0 - 

LILACS 1 - 

SCIELO 1 - 

BUSCA MANUAL 1 1 

Fonte: Autor (2018). Legenda: * - estudos se repetiram nos resultados da base 

de dados MEDLINE.  

 

A utilização de produtos tópicos na área irradiada visa 

proteger a pele do tratamento radioterápico, pois a energia 

ionizante afeta a proliferação celular deste tecido, induzindo a 

inflamação da área afetada apresentando, entre outros 

sintomas, edema, eritema e descamação severas. 

(MCQUESTION, 2011). Em estudo realizado em centros de 

tratamento de radiodermatites na Europa e nos Estados Unidos 

observou-se que os produtos mais recomendados aos 

pacientes para atenuar as reações dérmicas causadas pela 

radioterapia eram cremes à base de água, Aloe vera, 

Calendula, emulsão de trolamina, hidrocortisona a 1%, ácido 

hialurônico, cobertura de silicone, hidrogel e gaze de lanolina 

(O’DONOVAN et al., 2014). 
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Fonte: Autor (2018).
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Tabela 1.– Continuação 
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Além da utilização de produtos tópicos na área irradiada, 

adotar medidas como lavar com água morna, não esfregar ou 

coçar, utilizar roupas largas, não fazer depilação da área com 

cera ou lâminas e não expor a região ao sol são medidas que 

complementam a rotina de cuidados com a pele (NATIONAL 

CANCER INSTITUTE, 2016; AMERICAN CANCER SOCIETY, 

2016). 

Nos estudos de Di Franco et al (2013) e Nystron et al 

(2007), os autores sugerem que a utilização de produtos de 

cuidados com a pele pode ter efeitos benéficos, e em alguns 

casos o uso de produtos tópicos reduziu a severidade dos 

efeitos colaterais da radioterapia na pele. Com base nestes 

achados, é importante incentivar políticas de informação a 

pacientes que passam por tratamento radioterápico e incentivar 

a equipe de saúde multiprofissional a realizar orientações de 

cuidados com a pele. Apesar da evidência benéfica da 

utilização de produtos de cuidado com a pele trazida por alguns 

autores, não existe um consenso quanto a um protocolo que 

defina a forma de utilização destes produtos para a prevenção 

de diferentes graus de lesão da radiodermatite. 

No estudo de Ahmadloo et al (2017) o gel de Aloe vera 

1% não contribuiu positivamente para melhora na severidade 

das dermatites de graus 1 a 3 apresentadas pelas pacientes 

que receberam uma dose total de 50 Gy divididas em 2 Gy/dia/5 

semanas. Hoopfer et al (2015) concluiu que a utilização de 

produtos em pó como talco de bebê não metálico ou amido de 

milho poderiam contribuir numa diminuição da toxicidade da 

radioterapia quando comparada a utilização do creme de Aloe 

vera. Heggie et al (2002) em estudo comparativo entre o gel de 

Aloe vera e creme aquoso observou que a formulação em 
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creme permite uma maior proteção contra os efeitos nocivos da 

radiação.  

Entretanto, em estudo conduzido por Haddad et al., 

(2013) em pacientes com diferentes tipos de câncer (cabeça e 

pescoço, mama e pélvis), que receberam em média uma dose 

de 45 Gy, a utilização da loção de Aloe vera comercial na área 

irradiada mostrou-se eficaz em reduzir as radiodermatites 

estatisticamente significante. Da mesma forma, Gomes (2010) 

obteve resultados positivos em estudo comparativo entre creme 

de Aloe vera a 40% e placebo em pacientes em tratamento do 

câncer de mama. Ambos os produtos foram aplicados com 

tempo de permanência de 8 horas sobre a região exposta à 

radiação ionizante após a sessão de radioterapia. As pacientes 

tratadas com o creme de Aloe vera a 40% tardaram em 

desenvolver a radiodermatite, e quando a desenvolveu, o grau 

de lesão foi menor que o esperado para o tempo de tratamento.  

Rao et al. (2017) apresentou um protocolo de tratamento 

para radiodermatite com Aloe vera em estudo clínico 

envolvendo pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Neste 

estudo, 29 pacientes foram tratados com Óleo de Bebê 

Johnson’s e outros 30 pacientes foram tratados com Elovera®, 

creme comercial a base de Aloe vera. Cada grupo utilizou o 

produto fornecido 2 horas antes, logo após, e 2, 4 e 6 horas 

após as sessões de radioterapia. Os pacientes receberam não 

mais que 2 Gy por dia, 5 dias por semana, durante 7 semanas. 

Os pesquisadores constataram que nenhum dos voluntários 

desenvolveu a lesão de Grau 4 da escala RTOG, e que a ação 

do creme de Aloe vera no retardamento do desenvolvimento de 

lesões de Grau 3 de radiodermatite nesses pacientes foi 

estatisticamente significante quando comparado aos pacientes 

tratados com Óleo de Bebê Johnson’s®. 
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Associando-se os estudos de Gomes (2010) e Rao et al. 

(2017), pode-se inferir que o tempo de permanência do produto 

sobre a região em tratamento radioterápico pode influenciar no 

retardamento e/ou no não desenvolvimento da radiodermatite. 

Além disso, formulações de Aloe vera em creme parecem ter 

uma melhor ação no tratamento dessas reações dérmicas 

quando comparadas às formulações em gel. Merchant et al. 

(2007) realizaram um estudo de fase III comparando um creme 

de fosfolipídio aniônico com um gel de Aloe vera na prevenção 

da radiodermatite. A partir desse estudo, eles concluíram que o 

creme teve um melhor efeito na prevenção e no tratamento das 

radiodermatites quando comparado com o gel de Aloe vera. 

Aloe vera é indicada não somente para as 

radiodermatites, mas também para o tratamento de proctite, 

inflamação do ânus ou reto, induzida ou não pela radioterapia. 

Como demonstrado em estudo clínico duplo cego conduzido 

em pacientes com proctite de radiação aguda induzida pela 

radioterapia na região pélvica, a utilização do gel de Aloe vera 

a 3% foi benéfica aos pacientes (SAHEBNASAGH et al., 2017).  

Utilizando métodos in vitro e in vivo, Wahedi et al. (2017) 

demonstraram que a aloesina, uma 5-metilcromona C-

glucosilada aromática encontrada na Aloe vera, promove a 

migração dos queratinócitos utilizando cultura de células em 

monocamada, promove angiogênese através de diferentes 

concentrações de aloesina em células endoteliais de veias 

umbilicais humanas, e melhora o desenvolvimento e a 

organização do colágeno em tecidos de camundongos. Além 

disso, atua no processo inflamatório pela diminuição nos níveis 

de IL-1β e TNF-α e aumento de IL-6 e TGF- β, processos 

indispensáveis no reestabelecimento da integridade da pele. 
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O potencial anti-inflamatório e cicatrizante dos 

metabólitos da Aloe vera é inquestionável e comprovado 

através da literatura científica. No entanto, os ensaios clínicos 

utilizando formulações desta planta para o tratamento dos 

efeitos adversos causados pela radiação ionizante ainda é 

inconclusivo. Este fato deve-se a diferentes escalas de 

avaliação cutânea utilizadas nos estudos selecionados (RTOG, 

Avaliação de Morbidade, Pontuação de Catterall e Pontuação 

de Likert), e ausência de uma escala harmonizada que 

padronize a classificação das reações dérmicas apresentadas 

pelos pacientes. A padronização tem como principal benefício 

a diminuição do fator subjetivo característico desta avaliação 

realizada por diferentes profissionais de saúde.  

Uma escala de reações dérmicas padronizada específica 

para lesões geradas por fontes ionizantes, como a escala dos 

efeitos colaterais da radioterapia proposta pelo Grupo de 

Radioterapia e Oncologia (RTOG), deveria ser adotada de 

modo a estabelecer um uma rota de cuidados padrão baseados 

nos graus de acometimento. Essa escala estabelece diferentes 

graus de severidade das reações, que vão de 0 a 4, a partir dos 

achados macroscópicos, como é possível observar na tabela 

2. Além disso, outras técnicas como espectroscopia de 

infravermelho, imagem Doppler e fotografia digital propostas 

por Nyström et al. (2009) poderiam ser adotadas de modo a 

enriquecer a avaliação macroscópica das reações dérmicas. 
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Tabela 2. Escala RTOG 

Gradação Efeitos colaterais 

Grau 0 Sem reações 

Grau 1 Eritema leve, descamação seca, epilação, 
sudorese diminuída. 

Grau 2 Eritema moderado, brilhante, dermatite exsudativa 
em placas e edema moderado 

Grau 3 Dermatite exsudativa além de pregas cutâneas e 
edema intenso. 

Grau 4 Ulceração, hemorragia e necrose. 

Fonte: Cox, Stetz e Pajak (1995). 

 

As formulações em creme utilizando a Aloe vera como 

componente foram mais eficazes no tratamento das 

radiodermatites quando comparados aos estudos que 

utilizaram os géis. Isso pode ser explicado pelo fato de que, por 

se tratarem de uma emulsão, os cremes permitem uma maior 

penetração dos compostos ativos presentes na Aloe vera na 

pele, e assim agir de maneira mais eficaz no processo de 

reestabelecimento do tecido. Portanto, a avaliação 

microscópica da área lesionada também é desejada para 

avaliação do desempenho de proteção e cicatrização da área 

lesionada. Recomenda-se uma avaliação histológica do tecido 

lesionado para observação a nível celular e avaliação de 

parâmetros de cicatrização que trariam resultados mais 

precisos quanto à atuação da Aloe vera no tratamento da 

radiodermatite. 
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CONCLUSÕES  

 

Com base na literatura consultada, a utilização de 

produtos de cuidado com a pele a base de Aloe vera continua 

controverso e pouco conclusivo. Há um grande número de 

literatura científica disponível sobre o assunto, porém não há 

consenso quanto à utilização da Aloe vera para a prevenção de 

radiodermatites mais severas. Todavia, visto o efeito benéfico 

evidenciado por alguns autores, e as propriedades terapêuticas 

inerentes e inquestionáveis da espécie medicinal, a utilização 

da polpa da babosa torna-se uma alternativa de baixo custo e 

fácil acesso à população para prevenção de radiodermatites.  

A introdução de protocolos de cuidados com a pele 

utilizando Aloe vera deve ser realizada em centros de 

radioterapia brasileiros, assim como a orientação e o 

acompanhamento das reações dérmicas pela equipe médica à 

pacientes submetidos à radioterapia. A manipulação do creme 

de Aloe vera pelas farmácias vivas e farmácias de manipulação 

do SUS permitirá o acesso da população ao tratamento 

preventivo de radiodermatites contribuindo para melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes submetidos à radioterapia. 

Considerando que utilização de fitoterápicos para o 

desenvolvimento de formulações voltadas para o cuidado com 

a pele é de grande interesse para a saúde pública. Orienta-se 

a utilização do creme de Aloe vera para prevenção de 

radiodermatites severas. 

 

Práticas clínicas recomendadas: 

 

 Aplicar o creme de Aloe vera sobre a pele irradiada e 

manter por no mínimo 6 horas sobre a região afetada.  
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 Evitar atrito com a região e abafamento da pele irradiada. 

 Hidratação por via oral regular. 

 Alimentação balanceada. 
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RESUMO: Objetivou-se aplicar o Índice Sintético Global 
proposto para contemplar a percepção da satisfação da 
Atenção Primária à Saúde e o apoio social percebido pelos 
usuários hipertensos. Realizou-se um estudo observacional, 
transversal, de base populacional e com abordagem 
quantitativa. Foi feita uma aplicação do ISG nas Unidades de 
Saúde da Família pertencentes à coorte de hipertensos 
desenvolvida no município de João Pessoa realizado no 
período de 2009 a 2011 e que foi retomada em 2016. Observou-
se um maior Índice Sintético Global nas regiões litoral, oeste, 
central, correspondendo aos Distritos Sanitários 2, 4 e 5 e o 
menor índice distribuído na periferia da cidade e região sul, 
correspondendo ao Distrito Sanitário 1 e 3. No cruzamento 
entres os distritos sanitários de saúde houve diferença 
significativa da média dos índices sintéticos globais entre o 
distrito sanitário 5 e os distrito sanitários 2, 3 e 4. O contexto 
social diferenciado entre os territórios deve ser conhecido e 
levado em consideração, direcionando para a reorganização da 
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saúde na esfera pública. A aplicação do ISG permitiu que os 
profissionais de saúde avaliassem suas ações no cuidado 
integral aos usuários hipertensos possibilitando a ampliação da 
compreensão do processo saúde-doença e reavaliem as ações 
realizadas em seus territórios. 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão. Indicador. Apoio social. 

Atenção Primária à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos 

principais fatores de risco para morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares, representando um importante problema de 

saúde pública, com alta prevalência e baixas taxas de controle. 

A HAS é caracterizada como uma doença crônica não 

transmissível, de causas multifatoriais, associada a alterações 

estruturais, metabólicas e funcionais (MALACHIAS et al., 2016). 

Segundo estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) as doenças crônicas não transmissíveis 

acometem cerca de 25% da população adulta brasileira e que 

em 2025 esse número deve ter um acréscimo em 60%, 

atingindo um patamar de prevalência de HAS de 40% 

(MOREIRA; MORAES; LUIZ, 2013).   

A HAS é silenciosa e na maior parte do seu curso 

assintomática, cujo diagnóstico e tratamento são 

frequentemente negligenciados, acarretando na baixa adesão 

ao tratamento e consequentemente controle inadequado da 

pressão arterial (BRASIL, 2006). Por sua vez, o tratamento e 

controle da pressão arterial dependem corresponsabilização 

entre a pessoa que vive com a doença, a equipe de saúde e a 
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rede de apoio social compreendendo processos dinâmicos e 

multifatoriais (SILVEIRA; RIBEIRO, 2005). 

Considerando a temática, Morais; Paes e Ribeiro (2018) 

construíram um índice sintético global (ISG) que buscou 

apreender a percepção da satisfação da Atenção Primária à 

Saúde (APS) e o apoio social percebido pelos usuários 

hipertensos, disponibilizando uma ferramenta de avaliação 

mais abrangente e efetiva das ações da APS no cuidado 

integral ao usuário hipertenso. A escolha dos índices devem-se 

pautar na viabilidade e validade de representar o conceito 

indicado, além da sua disponibilidade e relevância para a 

temática em questão (JANNUZZI, 2001). 

Segundo Schumann e Moura (2015) os índices globais 

são utilizados para apreender uma determinada realidade social 

e possuem o objetivo de compreendê-la por meio de uma 

medida única, formada pela combinação das múltiplas 

medições das suas dimensões analíticas quantificáveis. Esses 

índices são apresentados como ferramentas importantes para 

fortalecimento da tomada de decisão, avaliando por meio de 

resultados sintéticos, para formulação de políticas e 

contribuindo nas pactuações das agendas de políticas públicas. 

Os índices sintéticos podem ser importantes ferramentas 

na gestão ativa dos territórios das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e na saúde pública. Eles facilitam a avaliação de políticas 

públicas implementadas possibilitando o direcionamento mais 

adequado de ações e programas voltados aos usuários 

hipertensos e com suas capacidades de resposta para a 

promoção, a proteção e a manutenção da saúde. Sendo assim, 

este estudo tem como objetivo aplicar o ISG proposto por 

Morais; Paes, Ribeiro (2018) nas Unidades Básicas de Saúde 
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(UBS) distribuídas nos 5 Distritos Sanitários de Saúde em João 

Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo observacional, transversal, de 

base populacional e com abordagem quantitativa, parte da 

coorte de hipertensos desenvolvida em municípios do nordeste 

brasileiro (PAES, 2008. PAES, 2009). 

A amostra seguiu os critérios de seleção do projeto inicial 

da coorte (PAES, 2009a) e foi composta por usuários 

cadastrados no Sistema de cadastramento e acompanhamento 

de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA) entre os anos de 2006 

e 2007, maiores de 19 anos, de ambos os gêneros, distribuídos 

nos cincos distritos sanitários (DS) de saúde do município de 

João Pessoa – PB.  

Para o presente estudo, foi realizada junto aos serviços 

de saúde, a coleta prévia dos nomes, endereços dos indivíduos 

participantes nas pesquisas dos anos anteriores e desta forma, 

foi possível identificar possíveis mudanças e óbitos dos 

hipertensos bem como quantificar o número de usuários por 

unidade, e consequentemente por distrito.  

Para à identificação dos níveis pressóricos e o controle 

da Pressão arterial, os mesmos foram classificados de acordo 

com os valores recomendados pelas VII Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão Arterial (MALACHIAS et al., 2016). Para esse 

estudo foram considerados hipertensos controlados aqueles 

que após o cadastro no HiperDia (2006/2007) atingiram o 

controle da pressão arterial até o momento da entrevista (2016) 
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e hipertensos não controlados aqueles que em todos os 

momentos avaliados permanecerem com a PA ≥ 140/90 mmHg. 

A PA foi verificada através de um estetoscópio 

Rappaport e esfigmomanômetro com manguito em nylon e 

fechamento em velcro (ambos, Premium®), todos 

apropriadamente calibrados. O sujeito em sedestação, pernas 

em simetria com apoio no chão, braço de verificação em 

extensão sobre apoio na mesma altura da linha do coração e 

submetido a duas verificações. A escolha do braço para 

verificação foi realizada de forma aleatória (SBC; SBH; SBN, 

2016). 

Os hipertensos foram classificados em relação ao tempo 

de acompanhamento em: acompanhados para aqueles que 

tinham 3 consultas ou mais com o médico registradas em seu 

prontuário, caso contrário seriam classificados como não 

acompanhados. 

O estudo tomou por base o índice sintético global 

proposto por Morais; Paes, Ribeiro (2018) que teve como 

objetivo contemplar a percepção da satisfação da Atenção 

Primária à Saúde e o apoio social percebido pelos usuários 

hipertensos. O índice sintético global (ISG) foi calculado pela 

média aritmética dos índices compostos do instrumento da 

satisfação com APS e do instrumento de apoio social. Ambos, 

independentemente, variam de 0 a 1, sendo 0 o valor que 

representa a pior situação e 1 a melhor. 

 

Assim, o indicador sintético global (ISG) da unidade de 

saúde j é dado pela fórmula: 

ISG = ICsati  +  ICapoio 

2 
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Onde:  

ICsati – Índice composto do instrumento satisfação com a APS  

ICapoio – Índice composto do instrumento apoio social 

 

O cálculo dos índices compostos é dado pelas seguintes 

fórmulas: 

ICsati  representa o índice composto do instrumento satisfação 

com a APS da unidade de saúde: 

ICsati = 
4

1 1

n

ij i

i j

I P
 

  

Para esta dimensão, existem quatro variáveis. Assim, 1 < j < 4 

ICapoio representa o índice composto da dimensão apoio social 

da unidade da saúde: 

ICapoio = 
3

1 1

n

ij i

i j

I P
 

  

Para esta dimensão, existem três variáveis. Assim, 1 < j < 3 

Onde: 

Iij – indicador padronizado da variável i para o indivíduo j 

Pi – Peso atribuído para a variável i 

Para a avaliação da percepção do hipertenso sobre o 

apoio social, o instrumento utilizado foi adaptado para pessoas 

com hipertensão por Morais et al. (2018) e para a dimensão 

referente à satisfação do hipertenso com a APS tomou por base 

o instrumento validado por Paes et al. (2014) cuja dimensões 

são especificadas na Tabela 2. 

Foi feita uma aplicação do ISG nas Unidades de Saúde 

da Família pertencentes à coorte de hipertensos desenvolvida 

no município de João Pessoa realizado por Paes no período de 

2009 a 2011 e que foi retomada em 2016. Para realização da 

coleta referente ao presente estudo, foi realizado um 
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levantamento prévio dos nomes, endereços e unidades de 

saúde dos indivíduos participantes nas pesquisas dos anos 

anteriores e desta forma, foi possível quantificar o número de 

usuários por unidade, e consequentemente por distrito, 

atingindo um total de 172 hipertensos da amostra inicial de 343 

hipertensos de 2009. Esta fase de coleta de dados foi realizada 

no período de 01 de março a 31 de agosto de 2016. 

Para facilitar a interpretação das informações fornecidas 

pelo ISG foram construídos 3 grupos de indivíduos conforme o 

valor do ISG: Grupo 1 (baixo): < 0,611 pontos; Grupo 2 (médio): 

0,612 a 0,738 pontos; Grupo 3 (alto): > 0,739.  

Inicialmente, os dados foram digitados numa máscara no 

programa Microsoft Excel 2007 e posteriormente transferidas 

para o programa R-3.3.2 for Windows (The R-project for 

statistical computing). Em seguida realizou-se uma análise dos 

resultados a partir das medidas descritivas. A análise dos 

índices classificados por cinco Distritos Sanitários do município 

de João Pessoa em 2016 foi feita por métodos estatísticos não 

paramétricos, após confirmação da não normalidade dos dados 

amostrais através do teste de Kolmogorov-Smirnov. A análise 

estatística dos Índices sintéticos globais de cada distrito baseou 

na utilização do teste U de Mann-Whitney para determinar se 

houve evidência estatística com 5% de significância de que 

havia diferença nos índices sintéticos entre os distritos 

sanitários. 

A aplicação do ISG para os usuários hipertensos do 

município de João Pessoa atendeu às exigências do Conselho 

Nacional de Saúde (Resolução 446/2011) para pesquisas 

envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de 

Ética de Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências 
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da Saúde da Universidade Federal da Paraíba sob o CAAE nº 

49405015.1.0000.5188 via Plataforma Brasil, parecer 1292619 

e o projeto seguiu todo o fluxo de autorização da Secretaria de 

Saúde da Prefeitura Municipal de João Pessoa, mediante 

certidão e encaminhamento para pesquisa. 

Para aderir ao estudo foi solicitada a assinatura do termo 

de consentimento livre esclarecido (TCLE). Os usuários do 

programa HIPERDIA foram informados quanto aos objetivos da 

pesquisa e que o mesmo não envolveria risco à saúde.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O perfil dos hipertensos distribuídos por distrito sanitário 

pode ser visualizado na tabela 1 e apresenta em sua grande 

maioria mulheres, não brancas, com a faixa etária 

predominante de idosos, com menos de 9 anos de ensino e que 

coabitam com alguém.  

Ao investigar o número de consultas realizadas em um 

ano, observou-se que em 70,5% dos casos houve menos de 

três consultas anuais (não acompanhados) em detrimento de 

29,5% de hipertensos que procuram mais de três vezes os 

serviços para se consultar (acompanhado). Em relação ao 

controle da Pressão Arterial (PA) evidenciou que apenas 32,9% 

dos hipertensos mantiveram os níveis controlados da PA 

enquanto 67,1% dos hipertensos estavam com sua PA não 

controlada.  

Os resultados aqui encontrados corroboram com os 

estudos (PINTO et al., 2006; LEITE et al., 2008; ALVARENGA, 

2008) encontrados na literatura que mostraram predomínio de 
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mulheres idosas, com baixa escolaridade que coabitam com 

algum familiar. 

 
Tabela 1. Perfil dos hipertensos cadastrados na Atenção 

Primária à Saúde no Município de João Pessoa por distritos 

sanitários de saúde, 2016. 

VARIÁVEIS 

DISTRITOS SANITÁRIOS 

I II III IV V 

N N N N N 

Gênero 
Feminino 32 25 44 16 14 
Masculino 12 6 12 6 5 

Faixa etária 
Até 60 anos 11 14 20 5 6 

60 anos ou mais 33 17 36 17 13 

Tempo de ensino 
< 9 anos 35 21 41 18 17 

9 anos ou mais 9 10 15 4 2 

Raça 
Branca 10 6 14 7 11 

Não Branca 34 21 42 18 9 

Situação conjugal 
Convive com alguém 42 30 54 21 20 

Vive só 2 1 2 0 0 

Controle da PA 
Sim 9 13 19 8 7 

Não  33 18 37 14 12 

Acompanhamento 
Acompanhado 13 12 14 7 5 

Não acompanhado 29 19 42 15 14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Na tabela 2 pode-se observar que as dimensões relativas 

sobre o apoio social tiveram um escore relativamente alto 

quando comparadas aos escores de satisfação com APS, cujas 

dimensões “Apoio Afetivo/interação social positiva e apoio 

emocional/informacional” relacionadas ao apoio social, e a 

dimensão Adesão/Vínculo no que diz respeito à satisfação com 

APS, apresentaram maiores escores para os índices 

compostos. Já as dimensões “Orientação para a Comunidade” 

e “Enfoque na Família” todos os índices compostos 

apresentaram mais baixas em comparação com os demais.  
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Tabela 2. Índice composto por instrumento e dimensão 
segundo distrito sanitário de saúde de João Pessoa-PB, 
2016. 

INSTRUMENTO DIMENSÃO  DISTRITOS SANITÁRIOS 
I II III IV V 

 
 

APOIO SOCIAL 

Apoio Material 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 
Apoio Afetivo/Interação 

Social Positiva 
0,26 0,29 0,28 0,28 0,30 

Apoio 
Emocional/Informacional 

0,31 0,35 0,34 0,35 0,39 

 
 

SATISFAÇÃO 

Adesão/Vínculo 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 
Elenco De Serviços 0,21 0,22 0,20 0,22 0,22 
Enfoque Na Família 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 

Orientação Para 
Comunidade 

0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os eixos “apoio informacional/emocional” relacionados 

ao apoio social, e Adesão/Vínculo no que diz respeito à 

satisfação com APS, apresentaram maiores escores para os 

índices sintéticos. 

Nos eixos “Orientação para a Comunidade” e “Enfoque 

na Família” todos os índices sintéticos apresentaram mais 

baixos em comparação com os demais. Os itens abordam a 

integração dos serviços de saúde com Igrejas, associações de 

bairros, escolas e sociedade civil organizada e se refere à 

importância dos profissionais da unidade e sobre conhecer as 

pessoas que moram com o usuário.  

Com relação ao apoio social, foram encontrados escores 

de apoio médios a elevados. Nos tipos de apoio oferecidos, o 

foco é direcionado tanto para as demandas originadas pela 

hipertensão arterial quanto para outros tipos de demandas que 

fazem parte do cotidiano dessas pessoas e que podem estar ou 

não relacionado à condição de cronicidade da doença 

(TAVARES, 2010). 
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Em um estudo realizado em Valência, na Espanha, 

apontou em seus resultados diferenças estatisticamente 

significativa entre apoio psicológico e instrumental, tanto em 

relação à idade, quanto ao sexo. Os autores concluíram que 

quanto à idade os parceiros são a principal figura para dar apoio 

as pessoas entre 65 e 75 anos, enquanto os filhos e filhas se 

tornam mais importantes de acordo como o aumento da idade 

dos idosos. Já em relação ao sexo, os homens recebem mais 

apoio de suas parceiras e as mulheres tendem a priorizar 

crianças como fornecedores de apoio (MELÉNDEZ-MORAL; 

TOMÁS-MIGUEL; NAVARRO-PARDO, 2007). 

Já em relação ao tipo de apoio mais frequente oferecido 

pelas redes de apoio, Robles et al. (2000) evidenciaram em seu 

estudo que o apoio emocional foi mais percebido entre os 

usuários de sua amostra. Fato este que diverge do presente 

estudo ao evidenciar o apoio material e afetivo como mais 

frequentes.  

Pinto et al. (2006) encontraram escores de interação 

social mais baixo e observaram ainda que os homens e 

indivíduos com maior escolaridade tinham maior oportunidade 

de desfrutar de atividades sociais de entretenimento. 

Contrariando o resultado aqui encontrado uma vez que os 

escores mais baixos foram atribuídos ao apoio informacional e 

elevado números de usuários com baixa escolaridade. 

Péres et al. (2003), ao questionarem as pessoas com 

hipertensão quanto aos aspectos que dificultam o controle da 

pressão, obtiveram como resultados que, na percepção das 

pessoas, está ligada principalmente aos aspectos emocionais, 

seguido de hábitos alimentares, superando as demais 



APLICAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO E APOIO SOCIAL DOS 
HIPERTENSOS CADASTRADOS NA ANTENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. 

589 
 

respostas como causas tais como herança genética e 

obesidade, dentre outros. 

Para Starfield (2002), o Enfoque na Família pressupõe a 

consideração do indivíduo em seu ambiente cotidiano, devendo 

a avaliação das necessidades de saúde considerar o contexto 

familiar e as ameaças à saúde de qualquer ordem.   

O apoio social influencia nas ações de prevenção, 

promoção e recuperação de saúde contribuindo para um 

cuidado mais ampliado e resolutivo. Este fato pode ser 

evidenciado no estudo de caso-controle realizado por Silva 

(2005) onde se investigou que o maior nível de apoio social 

durante a gravidez seria um fator de proteção para pré-

eclâmpsia.  

Já Andrade et al. (2005) encontrou que a prática de 

realização do auto-exame das mamas foi duas vezes mais 

elevadas entre aquelas mulheres com tercil superior dos 

escores de cada dimensão de apoio social e mais 

recentemente, Gaede e colaboradores (2006), observou um 

maior uso de preservativos e utilização de medicamentos em 

mulheres sul-africanas com HIV e bom nível de apoio social. 

Segundo Costa e Nogueira (2008) a rede de apoio social 

tem a função de incentivar atitudes pessoais que se associam 

no monitoramento da saúde, como o compartilhamento de 

informações, cuidados com a saúde em geral e o auxílio em 

momentos de crise. 

A Tabela 3 mostra os índices compostos dos 

instrumentos por distrito sanitário e revelam que o DSV 

apresenta como território que obteve os melhores índices 

compostos, cujos índices relativos ao apoio social são 

relativamente altos quando comparados aos índices compostos 
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relativos a satisfação com a APS em todos os distritos 

sanitários. 

 
Tabela 3. Índice composto por instrumento segundo 
distrito sanitário de saúde de João Pessoa-PB, 2016. 

 
DISTRITO SANITÁRIO 

ÍNDICE 
SATISFAÇÃO APOIO ISG 

I 0,54 0,74 0,64 
II 0,57 0,81 0,69 
III 0,54 0,80 0,67 
IV 0,57 0,82 0,69 
V 0,60 0,89 0,74 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando inserido a variável apoio social o índice sintético 

melhora consideravelmente, evidenciando que o DSV teve o 

maior ISG. Este apoio potencializa a assistência e reforça o 

tratamento que está sendo destinado aos usuários hipertensos 

cadastrados na APS no município de João Pessoa.  

Quando sintetizadas as dimensões no ISG observa-se 

na Tabela 4 que o distrito sanitário V foi o distrito sanitário 

classificado com alto ISG (65%) e o Distrito Sanitário 3 

apresentou o ISG mais baixo (32,4%) dentre os demais Distritos 

Sanitários, entendendo que as dimensões do apoio social 

influenciam positivamente no índice final o que já ocorre ao 

contrário em relação as dimensões de satisfação com a APS.  

Observa-se um maior ISG nas regiões litoral, oeste, 

central, correspondendo aos Distritos Sanitários 2, 4 e 5 e o 

menor índice distribuído na periferia da cidade e região sul, 

correspondendo ao Distrito Sanitário 1 e 3. 
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Tabela 4. Classificação do Índice Sintético Global por 

distrito sanitário de saúde de João Pessoa-PB, 2016. 

Distrito  

Sanitário 

Baixo Médio Alto 

N % N % N % 

I 20 28,16 9 28,12 15 21,86 

II 13 18,33 7 21,87 11 15,94 

III 25 35,21 11 34,37 20 28,98 

IV 9 12,67 3 9,37 10 14,61 

V 4 5,63 2 6,37 13 18,81 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Reforçando os resultados encontrados entre os 

melhores escores dos índices sintéticos entres os distritos 

sanitários de saúde, Araújo (2011) ressalta que os profissionais 

dos distritos sanitários 2 e 3 são mais orientados para a 

abordagem a família e a comunidade e estabelecem uma 

melhor relação com os usuários, fato este que pode ser 

observado pelos escores de apoio afetivo/interação social 

positiva encontrado em ambos os distritos. 

Os Distritos Sanitários 4 e 5 apresentaram índices 

compostos com valores altos e este fato pode está 

caracterizados por regiões constituídos de bairros nobres, com 

sua maioria apresentando planos de saúde. Belon-Saameño et 

al. (1996) encontraram resultados semelhantes e sugeriram que 

os indivíduos de nível sócio-econômico mais elevado sentem-

se possivelmente mais independentes e auto-suficientes em 

sua vida social, percebendo-se, por isso, mais apoiados em 

situações de necessidade.  
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O Distrito Sanitário 1 e 3 apresentaram ISG baixo e 

representam territórios de bairros na periferia da cidade e da 

zona sul, com usuários 100% SUS dependentes, e que possa 

estar atendendo a demanda maior que sua área de 

abrangência, respectivamente com uma baixa cobertura da 

assistência da ESF, dificultando o acompanhamento de 

hipertensos cadastrados na região pelos profissionais de saúde 

deste distrito sanitário.  

Na Tabela 5 encontram-se os p-valores do teste U de 

Mann-Whitney entre os distritos sanitários de saúde. Observa-

se que no cruzamento entres os distritos sanitários de saúde 

houve diferença significativa da média dos índices sintéticos 

globais entre o distrito sanitário 5 e os distrito sanitários 2, 3 e 

4. 

 

Tabela 5. Teste de Mann Whitney para Índice Sintético 

Global segundo os distritos sanitários de saúde do 

município de João Pessoa, 2016.  

 
Comparações entre 

os Distritos Sanitários 

ISG 

p-valor 

I – II 0,247 
I – III 0,195 
I – IV 0,100 
I – V 0,080 
II – III 0,900 
II – V 0,563 
II – V 0,001* 
III – V 0,501 
III – V 0,001* 
IV – V 0,003* 

*Nível Significativo, p< 0,05. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

  

A aplicação do ISG permite que os profissionais de 

saúde avaliem suas ações no cuidado integral aos usuários 

hipertensos possibilitando a ampliação da compreensão do 

processo saúde-doença, convergindo com a clínica ampliada 

preconizada pela Humanização da Atenção em Saúde do 

Ministério da Saúde e vislumbrando uma relação para além da 

formalidade do cuidado clinico assistencial. 

A realização da análise de comparação entre os Distritos 

Sanitários mostrou a partir do teste Teste de Kruskal Wallis que 

houve evidências que os valores médios de ISG não foram 

iguais entre os distritos sanitários de saúde investigados ao 

nível de 5% de significância conforme apresentado na tabela 5. 

Este fato implica reconhecer que as necessidades de saúde da 

população ocorrem num contexto social diferenciado entre os 

territórios, que deve ser conhecido e levado em consideração, 

direcionando para a reorganização da saúde na esfera pública.  

A hipertensão arterial requer um apoio da rede social 

oferecidos às pessoas, e dos diversos integrantes dessa rede e 

bem como uma maior satisfação com os serviços da APS 

tornam-se uma forma de ajudar a estes usuários a viverem 

melhor no dia a dia, apoiando e conduzindo no tratamento da 

doença. 

 

CONCLUSÃO 

 

O ISG aqui aplicado demonstrou em sua maioria valores 

de regular a alto e que nesse sentido, demonstrou uma medida 

de fácil aplicação e útil para que os profissionais de saúde 

busquem a melhoria da assistência aos usuários portadores de 
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HAS. Com os dados apresentados, os índices compostos 

inerentes ao apoio social foram maiores no presente estudo em 

relação aos índices relativos à satisfação do usuário hipertenso 

com APS. As medidas principalmente nas dimensões enfoquem 

na família e orientação para a comunidade devem ser 

melhoradas e ações devem ser tomadas no sentido de alcançar 

avanços nessas dimensões. 

Os tipos de apoio social evidenciados no estudo podem 

significar um reforço alternativo para adesão ao tratamento e 

consequente controle da pressão arterial, caracterizando um 

cuidado centrado na própria pessoa portadora da doença e sua 

rede de relações no direcionamento de condutas que 

contribuam no cuidado integral ao usuário com HAS. 

Os gestores e profissionais dos distritos sanitários 

poderão por meio de um ISG verificar avaliar a efetivação das 

práticas e bem como replica-lo em outras Unidades de Saúde 

subsidiando o processo de tomada de decisão nos territórios. 

Este estudo merece ser aprofundado com novas 

pesquisas de enfoque qualitativo que contemple novos 

significados e sentidos, enriquecendo a dimensão quantitativa 

do trabalho e que busque apreender de maneira aprofundada a 

influência dos tipos de apoio social associada ou influenciada 

pela satisfação com a APS no controle da hipertensão arterial. 
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RESUMO: a sociedade na qual vivemos caracteriza-se por ser 
heterocisnormativa se fazendo presente nos setores de 
assistência aos direitos almejados pela população Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. A assistência à 
saúde influenciada pela lógica heterocisnormativa não é 
totalmente abrangente, uma vez que, esses padrões podem 
proporcionar um raciocínio clínico equivocado e 
consequentemente um cuidado incoerente com as reais 
necessidades do indivíduo dessa população Este estudo tem 
por objetivo investigar na literatura nacional dos últimos 5 anos 
o que tem sido publicado sobre a assistência à saúde prestada 
à essa população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais. Utilizou-se como metodologia a Revisão 
Integrativa da Literatura, realizada no mês de outubro de 2018, 
que buscou nas bases de dados: LILACS; SCIELO e WEB OF 
SCIENCE, artigos publicados nos de 2013 a 2018, através dos 
descritores: “assistência à saúde”, “políticas públicas”, 
“homossexualidade”, utilizando o operador booleano AND. A 
amostra foi composta por 8 artigos. Como resultado foram 
evidenciadas duas categorias temáticas, as quais foram: 



ASSISTÊNCIA À SAÚDE VOLTADA PARA A POPULAÇÃO LGBT, A LUTA PELOS 
DIREITOS DEVE CONTINUAR: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA  

599 
 

problemas de saúde abordados nos estudos e suas possíveis 
soluções e as políticas públicas voltadas para a população 
LGBT. O rompimento da cultura heterocisnormativa nos 
serviços públicos de saúde, fator este, desqualifica a 
assistência à saúde, seria um dos maiores avanços para 
transformar a atual assistência prestada a esse público. 
Palavras-chave: Assistência à saúde. Políticas públicas. 
Homossexualidade. 
 
INTRODUÇÃO  

 

Alguns fatores influenciam na construção e 

reconstrução das relações do sistema sexo/gênero, das 

normas, dos símbolos e determinam comportamentos 

aceitáveis socialmente no ser homem ou mulher 

(ALBUQUERQUE et al., 2013).  

A sociedade na qual vivemos caracteriza-se por ser 

heteronormativa, sexista e fincada no binarismo do sistema 

sexo/gênero, na qual, o cisgênero e o heterossexual são 

considerados respectivamente o gênero e o sexo natural, único 

e aceitável (ALBUQUERQUE et al., 2013; SANTOS et al., 2015; 

SILVA et al., 2017; TOLEDO; FLORES, 2018).  

No que diz respeito à identidade sexual, estudos 

apontam que a mesma não é assumida com facilidade e nem 

tão pouco totalmente finalizada, ao contrário, ela é fluida. 

Apesar da heterossexualidade, assim como a 

homossexualidade, sempre terem existido, esta última ainda é 

negada pela sociedade, devido ás influências construídas na 

antiguidade e ao enquadramento moral da heterossexualidade 

compulsória (SANTOS et al., 2015; SANTOS; SCHOR, 2015).  

Por seu caráter predominante, a cultura heteronormativa 

mostra-se presente também nos setores de assistência aos 
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direitos almejados pela população Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBT) (SANTOS et al., 2015; SILVA; 

PAIVA; PARKER, 2013).  

Um dos direitos buscado pelo grupo LGBT é o acesso 

aos serviços de saúde, destacamos que a Constituição Federal 

(1988) em seu artigo n° 196 delega ao estado o dever de 

garantir saúde a todos, independentemente de quaisquer 

diversidades, por meio de políticas de saúde, sociais e 

econômicas (SAMPAIO; GERMANO, 2014; SANTOS et al., 

2015; SILVA et al., 2017).  

A assistência à saúde influenciada pela lógica 

heteronormativa não é totalmente abrangente, uma vez que, 

esses padrões podem proporcionar um raciocínio clínico 

equivocado e consequentemente um cuidado incoerente com 

as reais necessidades do indivíduo LGBT (BRITO e CUNHA; 

GOMES, 2016; MARQUES; OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2013; 

SANTOS et al., 2015).  

Sabendo das vulnerabilidades desse grupo e das 

dificuldades para alcançar os seus direitos, sentiu-se a 

necessidade de desenvolver esse estudo, cujo objetivo foi 

investigar na literatura nacional dos últimos 5 anos o que tem 

sido publicado sobre a assistência à saúde prestada à 

população LGBT. 

 

METODOLOGIA  

 

Utilizou-se como metodologia a Revisão Integrativa da 

Literatura, a qual foi realizada no mês de outubro 2018 e se 

caracteriza por relacionar os dados teóricos com os resultados 

dos estudos empíricos (SOUZA; ARAÚJO; CHIANCA, 2015). 
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O estudo que utiliza essa metodologia, passa por 6 

etapas, as quais são: definição da pergunta norteadora do 

estudo, estabelecimento de critérios de seleção da amostra, 

coleta de dados, análise dos resultados, discussão desses 

resultados e apresentação da revisão integrativa (COSTA et al., 

2017; GARCIA et al., 2016; SOUZA; ARAÚJO; CHIANCA, 

2015). 

A coleta de dados foi baseada na seguinte questão 

norteadora: o que tem sido publicado no Brasil nos anos de 

2013 a 2018 sobre a assistência à saúde da população LGBT?  

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-

se uma busca nas seguintes bases de dados: LILACS 

(Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde); SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online) e WEB OF SCIENCE. 

Os seguintes descritores e suas combinações nas 

línguas portuguesa e inglesa foram utilizados para a busca dos 

artigos: “Assistência à Saúde”, “Políticas Públicas”, 

“Homossexualidade”, esses descritores foram combinados com 

o operador booleano AND, sendo assim combinou assistência 

à saúde AND homossexualidade e políticas públicas AND 

homossexualidade. 

A fim de selecionar os artigos componentes desse 

estudo utilizou os seguintes critérios de inclusão: artigos 

publicados em português, inglês e espanhol, com acesso 

gratuito, originais, na íntegra que retratasse a assistência à 

saúde prestada a população LGBT e artigos publicados e 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 5 anos 

(2013 a 2018).  

Foram excluídos da amostra os artigos que eram 

repetidos e os que não tinham sido realizados no Brasil. A busca 
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nas 3 bases de dados resultou em 204 artigos, porém ao aplicar 

os critérios de inclusão e exclusão e depois disso realizar uma 

leitura na íntegra dos que restaram, chegou-se a um 

quantitativo de 8 artigos os quais compuseram a amostra final 

desse estudo.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao combinar homossexualidade AND políticas públicas 

foram encontrados: 16, 15 e 147 artigos respectivamente na 

LILACS, SCIELO e WEB OF SCIENCE. Ao aplicar os critérios 

de inclusão, resultou em: 2 artigos na LILACS, os quais foram 

utilizados nesse estudo; 10 na SCIELO, mas 4 artigos eram 

repetidos e 3 não atendiam à temática investigada; e na WEB 

OF SCIENCE 69 artigos, mas 52 eram de acesso pago, 12 não 

atendiam à temática investigada, um era repetido e o outro deu 

erro na página da Web ao tentar acessá-lo, restando assim 3 

artigos, nos quais as pesquisas não foram realizadas no Brasil, 

sendo  assim nenhum foi utilizado.   

 Ao combinar homossexualidade AND assistência à 

saúde na base de dados: 6, 8 e 12 artigos, respectivamente na 

LILACS, SCIELO E WEB OF SCIENCE. Ao aplicar os critérios 

de inclusão na: LILACS restaram 4 artigos, contudo um era tese 

e o outro não tinha sido desenvolvido no Brasil; SCIELO foram 

encontrados 4 artigos, mas 3 eram repetidos e WEB OF 

SCIENCE resultou em 5 artigos, sendo que nenhum deles 

compuseram a amostra, pois não foram desenvolvidos no 

Brasil. Após a leitura dos estudos selecionados, os quais serão 

exposto no quadro 1, foram evidenciadas duas categorias: 

problemas de saúde abordados nos estudos e suas possíveis 
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soluções e as politicas públicas voltadas para a população 

LGBT. 

 

QUADRO 1: Distribuição dos estudos referente à assistência à 
saúde da população LGBTT, segundo identificação do estudo, 
autoria, ano de publicação, metodologia utilizada e base de 
dados da qual foi selecionado. 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Sequê
ncia 

Título Autor Nº Metod
ologia 
utiliza
da 

Base 
de 
dados 
da qual 
foi 
selecio
nado 

1 Implicações 

bioéticas no 

atendiment

o de saúde 

ao 

público 
LGBTT       

SANTOS
, A. R., et 
al.  

2015  
Revisã
o da 
literatu
ra, 
mas 
não 
especi
fica o 
tipo 

SCIELO 

2 Homossexu
alidade e o 
direito à 
saúde: um 
desafio 
para as 
políticas 
públicas de 

ALBUQU
ERQUE, 
G. A, et 
al. 

2013 Revisã
o 
integra
tiva da 
literatu
ra 

SCIELO 
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CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS  

 

saúde no 
Brasil 

3 Sentidos 

atribuídos 

aos 

cuidados de 

saúde 

e à 

prevenção 

de 

DST/Aids 

em 

específico 

por 

jovens gays     

BRITO e 
CUNHA, 
R. B.; 
GOMES, 
R. 

2016 Estud
o 
qualita
tivo 

LILACS 

4 Juventude 

religiosa e 

homossexu

alidade: 

desafios 

para a 

promoção 

da saúde e 

 SILVA, 

C. G.; 

PAIVA, 

V.; 

PARKER

, R. 

2013 Estud
o 
qualita
tivo  

SCIELO 
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de direitos 

sexuais 

5 Políticas 
públicas e 
crítica 
queer: 
algumas 
questões 
sobre 
identidade 
LGBT   

SAMPAI

O, J. V.  

GERMA
NO, I. M. 
P. 

2014 Anális
e de 5 
docum
entos 

LILACS 

6  Prevenção 

de doenças 

sexualment

e 

transmissív

eis por 

mulheres 

homossexu

ais e 

bissexuais: 

estudo 

descritivo    

 

CARVAL

HO, P. 

M. G., et 

al. 

2013 Estud
o 
explor
atório, 
descrit
ivo e 
qualita
tivo 

LILACS 

7  As 
primeiras 
respostas à 
epidemia 

 
SANTOS
, R. C. 
S.; 

2016 Revisã
o da 
literatu
ra, 

LILACS 
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Os autores dos estudos que compuseram essa revisão 

integrativa da literatura são de diversas classes profissionais, 

as quais foram identificados os seguintes autores: enfermeiro, 

nos estudos 1, 2, 6, 7 e 8; no estudo 1 ainda foi encontrado 

autor odontólogo e das ciências biológicas;  epidemiologista no 

estudo 2; psicólogo nos estudos 3, 4, 5 e 7; no estudo 5 também 

tinha em sua autoria profissional das ciências sócias e 

antropólogo; e farmacêutico no estudo 8. 

de aids no 
Brasil: 
influências 
dos 
conceitos 
de gênero, 
masculinida
de e dos 
movimento
s sociais 

SCHOR, 
N. 

mas 
não 
especi
fica o 
tipo 

8 
 

A clínica 
em 
movimento 
na saúde 
de TTTS: 
caminho 
para 
materializaç
ão do SUS 
entre 
travestis, 
transsexuai
s e 
transgênero
s 

FREIRE, 
E. C. et 
al.   

2013 Não 
explicit
a o 
tipo de 
métod
o 
utiliza
do  

SCIELO 
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 O fato de ter um maior número de publicações por 

enfermeiros está relacionado aos projetos dos grupos de 

pesquisa dos variáveis programas de pós-graduação em 

enfermagem. As contribuições das produções cientificas em 

enfermagem não se limitam apenas ao âmbito acadêmico, 

alcançam também o assistencial, uma vez que, contribuem para 

qualificação profissional e consequentemente melhora a 

qualidade da assistência, a qual se baseia em evidências 

científicas (SILVA et al., 2017).  

Com relação à região na qual se desenvolveu o estudo, 

tanto a região Sudeste como a Nordeste contribuíram com 4 

artigos, representando, cada uma, 50% da amostra, os estudos 

desenvolvidos na região Sudeste foram os 3, 4, 7 e 8, nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, já na região Nordeste 

foram os estudos 1, 2, 5 e 6, nos estados do Piauí, Ceará e 

Pernambuco. 

 

Problemas de saúde abordados nos estudos e suas 

possíveis soluções 

 

Durante a leitura dos 8 artigos componentes desse 

estudo foi possível identificar alguns agravos que foram citados 

e/ou discutidos, dentre eles: violência, HIV/Aids, problemas 

psicológicos, uso de álcool e outras drogas. 

No que diz respeito à violência praticada contra esse 

público, no contexto mundial, o Brasil é o país com mais casos 

de assassinatos da população LGBT, dentre esses indivíduos, 

os autores dos estudos 4 e 8, destacam as pessoas 

transgêneros como sendo as que têm maior susceptibilidade de 

sofrer preconceitos e discriminação, pois fogem da associação 

heteronormativa do sexo biológico com a identidade de gênero 
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(ALBUQUERQUE et al., 2013; POPADIUK; OLIVEIRA; 

SIGNORELLI, 2017; SAMPAIO; GERMANO, 2014).  

Um das consequências da violência, independente do 

tipo, é o aumento da vulnerabilidade desse público, 

principalmente em desenvolver problemas mentais, ideação 

suicida, a usar álcool e outras drogas, a ter relação sexual 

desprotegida e a desenvolver ou potencializar a homofobia 

internalizada. (BRAGA et al., 2018).  

Um problema bastante citado na literatura e nas 

pesquisas componentes desse estudo é o HIV/AIDS (1, 2, 3, 5 

e 7). Essa patologia, quando foi diagnóstica pela primeira vez, 

em 1981 atingia dentre algumas minorias, os homossexuais, 

contudo, assim como na maioria dos problemas esse fato triste 

também teve seu lado positivo, autores explicam que foi devido 

a esse agravo que a sexualidade e os comportamentos sexuais 

começaram a ser discutidos (SANTOS; SCHOR, 2015). 

A temática homossexualidade foi inserida nas 

discussões sociais e nas pesquisas médicas, esse último pode 

ser comprovado quando se evidencia um grande quantitativo de 

publicações cientificas internacionais abordando a temática 

HIV/AIDS e população LGBT, entre os anos de 1980 à 1999 

(MARQUES; OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2013).  

Destaca-se que a assistência à saúde voltada a esse 

público, não se restringe apenas a prevenção de IST’s, devendo 

também ser foco de atenção as ações de promoção 

direcionadas a outros problemas de saúde, como por exemplo, 

os  aspectos emocionais (SILVA et al., 2017). 

As pessoas do grupo LGBT têm maior probabilidade para a 

ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e uso de álcool e 

outras drogas, do que as pessoas heterossexuais e cisgêneros. 
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Esses problemas são desencadeados, principalmente pelo 

estigma e consequentemente a descriminação. 

 Algumas estratégias de prevenção a esses agravos 

devem ser implementadas, dentre elas podemos citar: a 

redução do estigma social, por meio de intervenções estruturais 

e a melhoria do acesso ao nível de assistência primária à saúde 

(ALBUQUERQUE et al., 2013; BRAGA et al., 2018; WHITE 

HUGHTO et al., 2017; MUSTANSKI; ANDREWS; PUCKETT, 

2016; REISNER et al., 2016). 

De acordo com Albuquerque et al. (2013), a qualidade da 

assistência à saúde depende da relação interpessoal 

profissional-paciente, porém, como foi observado em alguns 

estudos 1, 2, 3, 6 e 8, esta relação é prejudicada pelos padrões 

heterocisnormativos, uma vez que, de modo geral os 

porfissionais consideram que todas as pessoas que os 

procuram são heterossexuais e cisgêneros e assim a identidade 

sexual e de gênero não são indagadas. 

Alguns profissionais se justificam afirmando que essa 

informação não é importante para a prestação da assistência e 

que é algo relacionado a íntimidadade do paciente e que só 

deve ser abordada, caso o paciente se sinta a vontade para 

verbalizar (ALBUQUERQUE et al., 2013; BRITO e CUNHA; 

GOMES, 2016; CARVALHO et al., 2013; FREIRE et al., 2013; 

SANTOS, et al., 2015).  

Como consequência dessa descriminação da 

homossexualixadade e/ou transexualidade nos serviços de 

saúde, temos que os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como integralidade, universalidade e equidade não se 

concretizam e os agravos, alguns já citados anteriormente 

nessa pesquisa se ampliam devido ao distanciamento dos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mustanski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26794175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrews%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26794175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puckett%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26794175
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serviços de saúde, por parte dessa população 

(ALBUQUERQUE et al., 2013; FREIRE et al., 2013).  

Acreditamos que a dificuldade em lidar com as 

diversidades, especificamente as sexuais e de gênero se 

devam ao processo de formação desse profissional. As 

instituições formadoras por estarem imersas nos padrões 

sociais, negligenciam o ensino da assistência voltada para esse 

público, ou até mesmo, a temática população LGBT, 

contribuindo para a insegurança profissional no cuidado a esse 

público (CARVALHO et al., 2013; SANTOS et al., 2015). 

De acordo com os autores supracitados, as instituições 

formadoras de profissionais da saúde, por se basearem nos 

padrões sociais, negligenciam o ensino da assistência voltada 

para esse público, ou até mesmo, a temática população LGBT, 

contribuindo para a insegurança profissional ao atender esse 

público. 

Frente a isso, há a necessidade de disponibilizar 

capacitações aos profissionais da saúde, tendo como temas a 

população LGBT e a bioética, sensibilizando-os, possibilitando 

a superação de estigmas sociais e os aproximando das políticas 

públicas e das necessidades de saúde dessa população, 

resultando assim, em uma assistência integral e interdisciplinar 

(ALBUQUERQUE et al., 2013; FREIRE et al., 2013; 

POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017; SANTOS et al., 

2015).  

 

As Políticas Públicas voltadas para a população LGBT 

 

Como observamos na categoria anterior, para que se 

tenha uma assistência à saúde de qualidade, faz-se necessária 
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a elaboração de politicas públicas, as quais foram abordadas 

de forma sucinta ou detalhadas nos estudos 1, 2 e 5. 

Através das politicas públicas se define o que é 

competência do Estado. As Políticas Públicas do Brasil voltadas 

para a população LGBT são recentes, iniciaram-se há menos 

de duas décadas atrás, objetivando a prevenção, diagnóstico e 

tratamento de IST’s, principalmente a AIDS, atualmente 

objetivam garantir os direitos dessa população, não se detento 

apenas ao campo da saúde, mas se ampliando para outros 

setores (ALBUQUERQUE et al., 2013; SAMPAIO; GERMANO, 

2014). 

Dentre tais políticas destacamos: Brasil Sem Homofobia, 

em 2004; Plano nacional de enfrentamento da epidemia de Aids 

e das DST entre gays, HSH e travestis, em 2007; Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no ano de 

2009; Plano integrado de enfrentamento da feminização da 

epidemia de AIDS e das DST, em 2007 e a Política Nacional de 

Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais no ano de 2010 (ALBUQUERQUE et al., 2013; 

SAMPAIO; GERMANO, 2014).  

O Programa Brasil sem homofobia foi lançado em 2004 

com o objetivo de promover a intersetorialidade, garantindo, nos 

diversos setores: políticas, programas e ações contra a 

discriminação, além disso, busca romper com a ideia de relação 

entre sexo biológico e identidade sexual e explicitar que a 

homossexualidade é uma prática natural, não escolhida pelo 

indivíduo, assim como a heterossexualidade. No setor da saúde 

este programa formalizou o comitê técnico da saúde LGBT 

visando estruturar a Política Nacional de Saúde LGBT, 

promoveu o conhecimento sobre a saúde dessa população 
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através de estratégias de educação permanente dos 

profissionais de saúde. (ALBUQUERQUE et al., 2013; 

POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017; SAMPAIO; 

GERMANO, 2014). 

Em 2007, foi lançado o Plano Integrado de 

Enfrentamento da “Feminização” da Epidemia de Aids e IST’s, 

cujo objetivo foi promover à saúde sexual e reprodutiva das 

mulheres, inclusive as mulheres transexuais, que conviviam 

com o vírus do HIV (SILVA et al., 2017).  

Os autores supracitados ainda discorrem que nesse 

mesmo ano, também foi elaborado o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Epidemia de Aids e IST’s entre Gays, HSH 

(Homens que fazem sexo com homens) e Travestis,  e em suas 

diretrizes são estabelecidas ações, principalmente voltada para 

o combate à discriminação e ao estigma, a promoção da 

universalidade, equidade, integralidade, intersetorialidade, 

participação social, do respeito às diversidades e outros (SILVA 

et al., 2017).   

Ainda discorrendo sobre o combate à discriminação, em 

2010, sob a influência da 12a e 13ª Conferências Nacionais de 

Saúde e da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, 

realizadas respectivamente em 2003, 2007 e 2008 foi lançada 

a Política Nacional Integral de Saúde LGBT, na qual reconhece 

que a discriminação juntamente com a exclusão social, 

influencia no processo saúde-doença (POPADIUK; OLIVEIRA; 

SIGNORELLI, 2017; SANTOS et al., 2015; SILVA et al., 2017). 

A Política Nacional Integral de Saúde LGBT é composta 

por 9 diretrizes, as quais,  visam romper com o paradigma de 

negação das desigualdades no âmbito da saúde por meio da: 

sensibilização dos profissionais de saúde através de educação 

permanente que aborda esse público e seus direitos; garantia 
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dos direitos sexuais e reprodutivos; estabelecimento de 

protocolos e normas; inclusão das  variáveis orientação sexual 

e identidade de gênero na formulação e implantação de 

politicas e programas públicos. (ALBUQUERQUE et al., 2013; 

POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017; SANTOS et al., 

2015; SILVA et al., 2017). 

Apesar de grandes avanços, esses se limitam apenas ao 

contexto teórico, visto que, devido a uma variabilidade de 

desafios, na prática poucas ações acontecem. No entanto, 

percebe-se, através do paragrafo anterior, que as Conferências 

Nacionais de Saúde são importantes para romper esses 

desafios, fazendo-se necessária a participação da população 

LGBT nos Conselhos e nas respectivas Conferências de Saúde 

(ALBUQUERQUE et al., 2013; SILVA et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao alcançar o objetivo de investigar na literatura nacional 

dos últimos 5 anos o que tem sido publicado sobre a assistência 

à saúde prestada à população LGBT, foi possível observar 

avanços no que diz respeito à assistência á saúde do público 

aqui discutido, mas também obstáculos. 

Como avanços, identificamos: as políticas públicas e a 

participação nas Conferências Nacionais de Saúde. Em 

contrapartida como obstáculo, destacamos: a homogeneidade 

da cultura heterossexual nos serviços públicos de saúde, fator 

este, suficiente para a desqualificação da assistência. 

Modificar esse obstáculo seria um dos maiores avanços 

para transformar a atual assistência prestada a esse público. 
Para que isso aconteça, faz-se necessário inserir a temática 

LGBT e seus direitos sexuais e reprodutivos na grade curricular 
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dos cursos da saúde, possibilitando aos profissionais ampliar o 

olhar e a assistência para além da heterossexualidade e 

capacitar os que já estão na assistência.  

Por fim, evidenciou-se durante a fase de coleta dos 

dados que a maioria dos estudos, independente do país no qual 

foi desenvolvido, sobre a assistência à saúde da população 

LGBT estão voltados para a prevenção do HIV/Aids, quando 

direcionamos nossa atenção para o Brasil, percebemos que 

mesmo os que abordam a prevenção do HIV/Aids ainda são 

pouco, que dirá, os que discorrem sobre a assistência à saúde 

de forma geral. Nesse caso, compreendemos que essa 

temática e/ou o público, mesmo depois de vários movimentos e 

conquistas ainda continuam invisíveis no âmbito acadêmico e 

assistencial.  
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RESUMO: A alimentação está diretamente ligada ao 
comportamento alimentar, sendo este um ato complexo. Com o 
passar do tempo há um aumento na quantidade de pessoas 
com obesidade e de procura por profissionais que atuem na 
diminuição/controle do peso. Este trabalho objetivou avaliar o 
estado nutricional, antropométrico e do comportamento 
alimentar de mulheres universitárias. Trata-se de um estudo 
transversal de abordagem quanti-qualitativa, IMC maior/igual a 
25 kg/m2. Após leitura e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, as estudantes responderam a um 
questionário a fim de avaliar o comportamento alimentar, bem 
como o peso, altura, circunferência da cintura e prega cutânea 
tricipital, posteriormente, foram encaminhadas para uma sala 
reservada para responder o questionário Comportamento 
Alimentar em Mulheres. A amostra foi composta por 20 
universitárias, onde 14 foram classificadas com sobrepeso 
(70%), 3 com obesidade grau I (15%), 2 com obesidade grau II 
(10%) e 1 com obesidade grau III (5%). Sobre o comportamento 
alimentar a dimensão referente ao grau de Alimentação 
Emocional obteve um percentual de 72,2%, Descontrole 
alimentar obteve 50% e Restrição Cognitivo obteve 72,2%. As 
análises das entrevistas evidenciaram que as entrevistadas 
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explicitaram alguns percalços para ter uma alimentação 
saudável, tais como falta de tempo e período menstrual. Apesar 
do baixo número de participantes neste estudo, nota-se que os 
resultados encontrados foram semelhantes a outros estudos. 
Palavras-chave: Comportamento Alimentar. Sobrepeso. 
Obesidade abdominal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade pode ser definida, segundo Benchimol, 

Guedes, Souza (2010), como “doença crônica associada ao 

excesso de gordura corporal, com etiologia complexa e 

multifatorial, resultando da interação de estilo de vida, genes e 

fatores emocionais”. A classificação mais utilizada na 

atualidade para diagnóstico de obesidade é através do cálculo 

de Índice de Massa Corpórea (IMC), que apesar da limitação 

quanto a distribuição de tecido adiposo, é um método rápido, 

simples e de baixo custo de utilização (ABESO, 2016).  

A nível histórico, segundo Barbieri e Mello (2012), sabe-

se que nem sempre a obesidade foi vista como um malefício, 

tendo inclusive registros de que no período neolítico havia 

adoração às deusas que apresentassem um maior volume no 

seu corpo e sendo este um atrativo, já que eram vistos como 

belos e férteis. Apesar deste histórico, o corpo magro na 

sociedade atual é supervalorizado em detrimento daqueles que 

não encontram-se em eutrofia para peso corporal ou que não 

atendam aos padrões exigidos pela sociedade, sendo ainda 

vistos como característica de pessoas preguiçosas e doentes, 

fazendo com que estas entrem em um processo continuo de 

“estar de dieta” como forma de buscarem a inserção social e 

aceitação (FRANCISCO; DIEZ-GARCIA, 2015). 
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Ainda historicamente falando, como mostra Barbosa e 

Rigo (2015),o teor patológico da obesidade foi somado ao termo 

de forma mais incisiva no ocidente. A partir do século XVIII, a 

associação patológica fez-se presente não apenas no meio 

médico como também sendo uma preocupação política e 

cultural.  

Devido a representativa e preocupante quantidade de 

pessoas acometidas pela obesidade, também verifica-se um 

aumento na procura por profissionais que atuem na 

diminuição/controle do peso, principalmente o atendimento 

ambulatorial especializado (COELHO et al, 2003; PORTO et al, 

2006). 

Apesar do tratamento dietético e clínico de pacientes 

obesos visar a perda de peso e principalmente de gordura como 

forma de diminuição das comorbidades associadas ao excesso 

de peso, sabe-se que um tratamento com exclusiva atenção na 

perda de peso corporal e com base em dietas restritivas podem 

acarretar no insucesso da terapêutica, tendo em vista que a 

obesidade é considerada uma síndrome multifatorial e como 

supracitado existe fatores emocionais envolvidos, estando 

inclusos, ansiedade, estresse, culpa e problemas com baixa 

autoestima (SOUZA, 2015; LIMA; OLIVEIRA, 2016).  

Como visto por Carvalho et al. (2013), o ato de se 

alimentar está diretamente ligado ao comportamento alimentar, 

que é a maneira que um indivíduo se relaciona com sua 

alimentação, que vai desde o decidir comer, perpassando por 

todos os processos que envolvem a aquisição, utensílios 

necessários e formas para o preparo e somente por fim, a 

ingestão desse alimento ou preparação. Acrescentando a este 

pensamento, Vaz e Bennemann (2014) ainda explicita que 

deve-se ainda ser levando em consideração que o 
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comportamento alimentar difere de hábito alimentar, este último 

pode ser definido por a alimentação como parte da cultura, onde 

as práticas alimentares perpassem por gerações. 

Então entende-se que a alimentação é um ato complexo 

e que o comportamento alimentar não deve ser negligenciado, 

necessitando de profissionais capacitados e estratégias que 

fujam da clássica prescrição dietética, onde a alimentação seja 

trabalhada com a sensibilidade da percepção do contexto social 

e cultural do indivíduo (VAZ; BENNEMANN, 2014). 

Tendo em vista o que acima foi exposto e devido ao 

público universitário estar susceptível a maior carga de estresse 

e ansiedade, e sendo estes fatores que influenciam o 

comportamento alimentar, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o estado nutricional antropométrico e do 

comportamento alimentar de mulheres universitárias. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo transversal de 

abordagem quanti-qualitativa desenvolvido em estudantes do 

sexo feminino de uma Universidade Federal no interior do Rio 

Grande do Norte. As atividades relacionadas à coleta de dados 

deste estudo foram previamente analisadas e aprovadas pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairí (FACISA/UFRN) sob CAAE de número 

66621417.3.0000.5568. 

Adotou-se como critério de inclusão mulheres que 

estivessem idade mínima de 18 anos, IMC maior/igual a 25 

kg/m² segundo a classificação adotada pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2000) e que também demonstrassem 

interesse no atendimento nutricional. Foram excluídas do 
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estudo aquelas mulheres que relataram uso contínuo de algum 

medicamento que influenciasse no apetite e/ou em períodos 

gestacionais. 

O tamanho amostral foi determinado de forma não 

probabilística com amostragem por conveniência após 

divulgação do projeto na Universidade, além de se adequarem 

aos critérios de inclusão. Após leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, as estudantes 

responderam ao questionário Three Factor Eating 

Questionnaire - TFEQ-R21 proposto por Natacci e Ferreira 

Junior (2011), a fim de avaliar o comportamento alimentar da 

presente amostra. 

 O TFEQ-R21 é um questionário composto por 20 

questões objetivas com quatro opções de respostas, sendo que 

somente a questão 21 possuí uma escala de resposta de 1 a 8. 

O instrumento avalia três dimensões, sendo elas: Alimentação 

Emocional, Descontrole Alimentar e Restrição Cognitiva. Após 

obtenção da pontuação bruta de avaliação de cada dimensão, 

esta foi transformada em um escore percentual (0-100% para 

cada dimensão) (NATACCI, 2009). 

Como mostrado por Natacci (2009), a dimensão de grau 

de Alimentação Emocional avalia o quanto que as emoções 

negativas dos indivíduos afetam na sua ingestão alimentar, 

fazendo com que estes aumentem a quantidade de alimentos 

ingeridos. Já a dimensão de Restrição Cognitiva é responsável 

por identificar se o controle alimentar é utilizado como forma de 

controle do peso. A terceira dimensão avaliada pelo TFEQ-R21 

é de Descontrole Alimentar que avalia se o indivíduo ao estar 

com fome ou sob outro estímulo, o leva a comer de forma 

descontrolada. 
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Após responder os questionários, as participantes foram 

encaminhadas ao Laboratório de Avaliação Nutricional onde 

foram aferidos os dados antropométricos seguindo protocolo 

padronizado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

- SISVAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), para Peso Corporal 

(PC) e Circunferência da Cintura (CC). Os valores de peso e 

estatura foram utilizados para cálculo do IMC segundo 

classificação da OMS (WHO, 2000); bem como os valores da 

CC foram classificados de acordo com o acúmulo de gordura 

na cintura, ou obesidade abdominal, sendo este classificado em 

dois níveis para mulheres: valores abaixo de 80,0 cm foram 

classificados como Baixo Risco Cardiovascular e acima de 80,0 

cm como Alto Risco Cardiovascular, recomendação da Abeso 

(2016) e OMS (WHO, 1997). Quanto a aferição da Prega 

Cutânea do Tríceps (PCT), foi utilizado o protocolo de coleta e 

a avaliação de adequação da dobra cutânea foi realizada com 

base em Frisancho (1990). 

Como etapa posterior, elas eram encaminhadas para 
uma sala reservada para responder o questionário: 
Comportamento Alimentar em Mulheres. Ele foi aplicado como 
entrevista, composto por quatro questões 

1. Vocês acham que a rotina influência no que vocês 
comem? Se sim, como? 

2. Vocês acham que sentimentos ou emoções afetam de 
algum modo o que vocês comem? Se sim, como?  

3. Já deixou de comer algo que gostava? Como se sentiu?  
4. Você acha que pode mudar o que você como para 

melhor? Como? 
A análise das entrevistas foi realizada a partir da Análise 

Temática proposta por Braun e Clarke (2006), devido ser um 
método qualitativo para identificar, analisar e relatar padrões 
(temas) nos dados. Esses temas são retratos que capturam 
algo importante e relacionado à pergunta de pesquisa.  
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Ainda sobre o estado nutricional, é importante ressaltar 

que o IMC é um índice que apesar de bastante utilizado por sua 

simplicidade, tanto na coleta dos dados quanto no cálculo, este 

traz como limitação o fato de não permitir a avaliação de forma 

distinta do peso da massa magra e do peso da massa gorda, 

limitando a avaliação do estado nutricional das participantes, 

logo utilizou-se, também, a adequação da PCT como mais uma 

forma de se avaliar o Estado Nutricional (EN) da amostra 

estudada. 

No tocante à análise estatística, foi elaborado um banco 

de dados no programa Excel 2013 e realizada com as 

ferramentas do programa a análise estatística descritiva dos 

dados. Os quais foram representados em gráficos e tabela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta por 20 universitárias, 

matriculadas em algum curso de graduação disponíveis na 

unidade acadêmica local, destas, 7 participantes eram do curso 

de Nutrição, 5 do curso de Fisioterapia, 4 do curso de 

Enfermagem e 4 do curso de Psicologia. 

 
Conforme Tabela 1, observamos elevado desvio padrão 

tanto para o peso corporal (9,24) quanto para a circunferência 

da cintura (7,41), em contraponto ao IMC (3,28), tal resultado 

explica-se devido a este último índice ser uma razão entre peso 

e altura, o que nos leva a entender que a amostra era composta 

por mulheres com pouca variabilidade de distribuição do peso 

corporal, porém com ampla variação absoluta do peso corporal 

e distribuição de adiposidade central. 
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Tabela 1. Análise descritiva das variáveis de caracterização da 
amostra estudada 

 

 
Idade 

(anos) 

Peso 

Corporal 

(kg) 

IMC 

(kg/m²) 

PCT 

(mm) 

CC 

(cm) 

Média 

21,95 ± 

1,85 

(20 – 

27) 

76,88 ± 9,24 

(60,2 - 

105,8) 

30,05 ± 

3,28 (25,4 

– 44,0) 

27,62 ± 

5,28 (18 

– 48) 

90,55 ± 

7,41 

(72,5 – 

111) 

Mediana 21,50 74,10 28,44 26,75 88,00 

P25 - - - 23,00 84,88 

P75 - - - 29,38 93,25 

(  ) amplitude da variação dos valores – mínimo e máximo 
Fonte: autoria própria, 2018 

 

Figura 1. Distribuição percentual da Classificação do Estado 
Nutricional de acordo com o IMC 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Quanto a classificação ordinal do IMC da amostra 

encontramos que do total estudado, 14 participantes foram 

classificadas com sobrepeso (70%), 3 com obesidade grau I 

(15%), 2 com obesidade grau II (10%) e 1 com obesidade grau 

III (5%) (Figura 1). 

 
Figura 2. Distribuição percentual da Classificação do Estado 
Nutricional segundo os resultados da Prega Cutânea do Tríceps 
da amostra estudada 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

No que tange os dados referentes à circunferência 

abdominal, observa-se no Figura 3, adotando 80 cm como 

ponto máximo de corte para definir a presença do risco para 

complicações cardiovasculares, é possível observar que houve 

uma predominância (n=18) para alto risco de desenvolvimento 

destas complicações para esta amostra. 

10%

10%

80%

Eutrofia Sobrepeso Obesidade
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Figura 3. Distribuição percentual da classificação de risco para 
complicações cardiovasculares a partir da Circunferência da 
Cintura da amostra estudada 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 
Figura 4. Distribuição mediana do percentual das dimensões 
avaliadas no TFEQ-R21 da amostra estudada 

Fonte: autoria própria, 2018 
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Referente a avaliação do comportamento alimentar da 

amostra estudada (Figura 4), o resultado mediano apresenta a 

dimensão referente ao grau de Alimentação Emocional (72,2%) 

como a que obteve maior percentual em relação as demais 

dimensões avaliadas 

Percebemos então que utilizando-se a mediana obtida 

neste estudo como ponto máximo de corte para uma avaliação 

individualizada, marcada nas figuras através de uma linha 

vermelha, é possível observar que de um total de 20 

participantes, 10 (50%) estavam com o grau de Descontrole 

Alimentar (Figura 5) igual/acima da mediana, quanto ao grau de 

Restrição Cognitiva (Figura 6) 11 (55%) estão igual/acima da 

mediana e em relação ao grau de Alimentação Emocional 

(Figura 7) são encontradas 13 (65%) participantes igual/cima da 

mediana. 

 

Figura 5. Distribuição percentual do grau individual de 
Descontrole Alimentar obtido através do TFEQ-R21, tomando 
como corte a mediana da dimensão representada através da 
linha vermelha. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Figura 6. Resultado individual em percentual para a dimensão 
Restrição Cognitiva do TFEQ-R21, tomando como corte a 
mediana da dimensão representada através da linha vermelha. 

 

Fonte: Autoria própria,2018 

 

Figura 7. Resultado individual em percentual para a 
dimensão Alimentação Emocional do TFEQ-R21, tomando 
como corte a mediana da dimensão representada através 
da linha vermelha 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Tomando como referência o estudo realizado por 

Medeiros et. al (2017) que utilizou uma amostra populacional de 

perfil semelhante e no mesmo local de coleta (n= 274), temos 

que a mediana do estudo citado apresentou-se maior (55,6%) 

em comparação a este estudo  para a dimensão que avaliou o 

grau de Descontrole Alimentar; para a dimensão que avalia o 

grau de Restrição Cognitiva também mostrou-se ser maior 

(54,2%), e por fim, ao comparar a mediana do estudo citado 

(50%) com  o deste estudo (72,2%) para o grau de Alimentação 

Emocional, que foi menor que o presente estudo.  

Estas diferenças entre os dados podem ser justificadas 

devido às diferenças pontuais no que tange o perfil das 

participantes, pois no estudo supracitado, os mesmos avaliaram 

participantes, homens e mulheres com média de idade de 21 

anos e com caracterização para IMC médio de 23,1 kg/m2 

(sendo 31% a população classificada como acima do peso – 

IMC>25,0 kg/m2).  

A diferença vista quanto às dimensões avaliadas no 

TFEQ-R21 mostra que o comportamento alimentar é 

influenciável por vários fatores, levando em consideração o 

estudo de Anglé et al (2009), em que a amostra de mulheres foi 

semelhança em relação a idade (17 a 20 anos), através de 

análises estatísticas, notou-se que houve uma associação entre 

o IMC e o grau de Alimentação Emocional, ou seja quanto maior 

o IMC maior o percentual atingido nesta dimensão do 

questionário. É possível que haja associação entre o grau de 

Alimentação Emocional e o grau de Descontrole Alimentar, 

ambos com maior percentual na presente amostra, como visto 

no estudo de Natacci e Ferreira Junio (2011), sendo que a 

Alimentação Emocional foi responsável pelo Descontrole 
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Alimentar e como consequência o aumento de peso devido ao 

incremento na ingestão de alimentos. 

Outro ponto a ser considerado é que a coleta dos dados 

para a realização deste trabalho foi efetuada próxima ao final 

do semestre letivo, o que pode indicar uma maior carga de 

estresse nessa amostra, tendo em vista que é relatado um 

aumento na quantidade de atividades acadêmicas neste 

período, que pode estar relacionado às pontuações mais altas 

nas dimensões de Alimentação Emocional e Descontrole 

Alimentar, conforme demostrado. Tal fato encontra 

embasamento levando em consideração o que foi afirmado por 

por Penaforte, Matta e Japur (2016), que encontrou associação 

entre estresse, Alimentação Emocional e Descontrole Alimentar 

o que leva a pensar que durante períodos de estresse o 

descontrole emocional dos indivíduos influencia em suas 

escolhas alimentares inclusive sob a quantidade dos alimentos 

ingeridos. Também deve-se levar em conta a afirmação que a 

associação do grau de Alimentação Emocional e Descontrole 

Alimentar pode ter ocorrido pelo fato de a amostra estar 

passando por alguma situação de estresse, como a sobrecarga 

de tarefas e pressões sociais, como visto por Souza et al (2017). 

Avaliando os resultados o estudo de Vaz e Bennemann 

(2014), referente à aplicação do TFEQ-R21, o grau de Restrição 

Cognitiva (48,2%) foi o único que obteve um percentual acima 

do presente estudo (44%), estando as outras dimensões 

avaliadas com um percentual abaixo. Estes resultados 

provavelmente se diferem dos encontrados devido à população 

utilizada para o estudo supracitado ser de maior abrangência 

relativo à faixa etária (20 a 60 anos de idade), além de incluir 

estagiárias e funcionárias do local, fato este que possivelmente 
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influenciou nos resultados do comportamento alimentar desta 

amostra. 

Para o estudo de Cabral et al (2016), onde foi aplicado 

este questionário em uma amostra de estudantes do curso de 

nutrição, separando-os em um grupo de ingressantes e outro 

de concluintes, obteve como resultado para este último grupo 

um menor percentual na dimensão que avaliou o grau de 

Alimentação Emocional (entre 20-30%) e um maior percentual 

para o grau de Restrição Cognitiva (entre 40 e 50%), sendo este 

resultado o oposto para as mesmas dimensões na amostra do 

presente estudo amostra, respectivamente 44% e 72,2%.  

Vale ainda observar, comparativamente, sobre o estudo, 

que apesar da amostra estudada ter localização próxima (Natal-

RN, capital do estado) do local de realização do presente 

estudo (Santa Cruz, distância de aproximada de 166 km da 

capital) e dentro do mesmo estado (Rio Grande do Norte), ainda 

assim obteve-se resultados diferentes, conforme discutimos 

(principalmente na dimensão que avalia o grau de Comer 

Emocional). Tal ocorrência possivelmente encontra justificativa 

pelas diferenças decorrentes da localização, pois as 

participantes do presente estudo, em sua grande maioria, 

apresentam distanciamento da família e mudanças em suas 

rotinas, já que necessitam se estabelecer em uma nova cidade. 

Já em relação às análise das entrevistas, de modo geral, 

as entrevistas retrataram um fato já comumente percebido na 

realidade do mundo universitário: a falta de tempo como parte 

das dificuldades encontradas pelos estudantes ao tentar 

conciliar vida pessoal com as demandas desse ambiente. 

Desse modo, o resultado é o desgaste emocional atrelado à 

restrição e compulsão alimentar, nessa sequência. 
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No livro Comportamento Verbal lançado por Skinner em 

1957 como citado por Sampaio (2005), ele explica que o 

comportamento é resultado de contingências entre o ambiente 

e o sujeito, em uma relação chamada tríplice contingência. Ele 

explica esse ambiente como sendo a estrutura genética, física, 

a história de vida ou até mesmo grupo social que a partir da 

relação desse ou desses com a pessoa, gera um 

comportamento desde o ato da fala a de uma atitude. O 

comportamento então é mantido a partir de reforços sejam eles 

positivo ou negativo. 

Diante desse pressuposto, a universidade e seus 

instrumentos como professores, notas, avaliações, colegas, 

sala de aula, histórias de vida pessoais, são ambientes que na 

relação com estudantes geram variados comportamentos. 

Para Oliveira, Santos e Dias (2016), entrar em uma 

instituição de ensino superior, exige um esforço de ajustamento 

do indivíduo, devido aos afastamentos dos pais e seu núcleo 

familiar, a troca do ambiente educacional e as transformações 

dos grupos de amigos. Além de /gerar alterações na maneira 

de organizar o tempo e nos níveis de exigência requeridos para 

executar as tarefas acadêmicas (TEIXEIRA et al., 2008 citado 

por OLIVEIRA, SANTOS E DIAS, 2016). Desse modo, Leite, 

Tamayo e Günther (2003) destacam o tempo como variável 

valiosa no preenchimento de atividades produtivas e quando 

estudantes tentam realizar todas as atividades acadêmicas 

cobradas, são tomados por uma sensação de falta de tempo. 

As exigências e demandas da vida universitária 

evidenciam que o estudante universitário, desde o seu ingresso 

na instituição, deve apresentar recursos cognitivos e 

emocionais complexos para o manejo das demandas desse 

novo ambiente (PADOVANI et al., 2014).  Além disso, as 
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universidades brasileiras baseiam-se no tripé: ensino, pesquisa 

e extensão (MOITA E ANDRADE, 2009), a partir dos quais os 

estudantes devem participar de atividades nesses eixos como 

parte da formação.  

Segundo Feitosa et al., (2010) os hábitos alimentares de 

estudantes universitários são influenciados por diversos 

fatores, por exemplo: a falta de tempo para realizar refeições 

completas por causa das atividades acadêmicas que 

influenciam na escolha dos alimentos. Sendo assim, esse fator 

é encontrado na fala das estudantes em que o comportamento 

alimentar estava alterado, gerando restrição alimentar. Essa 

falta de tempo pode ser encontrada nas seguintes 

citações: “como rápido, não sento para comer, não consigo ter 

tempo para preparar algo saudável”. Outrossim, Bernardo et al., 

(2017) em revisão de literatura, aborda o consumo alimentar 

entre estudantes universitários destacando os que saíram da 

casa dos pais e passam a ser responsáveis pela sua 

alimentação, como pouco saudável. 

Com isso, ocorre a restrição alimentar durante o período 

em que as estudantes se mantêm no espaço da universidade. 

Ao chegar em casa uma das entrevistadas relata: “quando 

chego, como muito”. Bernardo et al., (2017) alerta que devido 

os estudantes passarem bastante tempo nesse ambiente, é 

provável o maior acesso aos alimentos industrializados, fast-

foods e lanches. Nesse caso, ocorre privação seguinda de um 

consumo exagerado.  

Corroborando com essa discussão, Pereira (2016) 

escreve que diversos autores retratam a adoção de dietas para 

melhorar sua aparência através da restrição alimentar como 

forma de controle do peso. Duas estudantes discorrem sobre 

isso ao afirmar: “preciso me controlar”. Ao mesmo tempo, é 
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importante notar questões sociais no tocante a esse processo 

como a falta de recurso: “sem dinheiro”. Bento, Esteves e 

França (2015) realizaram uma pesquisa com pais de crianças e 

constatou-se que a falta de dinheiro e tempo era uma 

prerrogativa para não ter uma alimentação saudável. Essa 

pesquisa tornar-se comparativa devido o fato que são os pais 

responsáveis pelos gastos das estudantes entrevistadas. 

Em contraposição a isso, as meninas elencam o desejo 

de comer a partir da “ansiedade, solidão e frustração”. No 

estudo recente de Garcia et al., (2018) constata-se a relação 

entre esses sintomas e a compulsão alimentar, podendo esse 

fenômeno ser compreendido como enfrentamento para 

amenizar ou resolver problemas cotidianos, ao gerar prazer a 

partir do ato de comer. 

Além disso, o período menstrual foi elencado como 

desencadeante do consumo alimentar exagerado. Em revisão 

de literatura feita por Sampaio (2002) esse ciclo não afeta 

apenas o apetite, mas também o tamanho das refeições e de 

forma consensual pelos artigos analisados, as compulsões 

acontecem em período pré-menstrual. A fixação episódica em 

alimentos doces e com maior teor de gordura ocorre na fase 

lútea, podendo aumentar antes e durante do sangramento. 

A partir da restrição e compulsão, as estudantes passam 

por um desgaste emocional: “raiva por não emagrecer, baixa 

autoestima, nunca dá certo, ansiedade e solidão, é difícil 

emagrecer”. Esses são fatores psicológicos, como afirma 

França et al., (2012) que influenciam no comportamento 

alimentar, sendo modos de ativar a compulsão. Sentimentos 

inespecíficos, os quais são difíceis de nomear fazem parte 

dessa alçada. 
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No todo, elas compreendem que existe um ideal e que é 

possível alcançá-lo: “comer frutas e verduras, atenção na hora 

comer, ter tempo e o desejo para comer melhor”. Diante dessa 

preocupação, Berbigier e Magalhães (2017) defende a 

politização de medidas para melhorar o acesso a esses 

alimentos e estratégias de modificação do comportamento, 

compreendendo que há uma preocupação por parte desses 

estudantes para com a saúde, evitando doenças crônicas não 

transmissíveis. Isso seria de grande importância considerando 

o papel da universidade frente a saúde física e mental de 

estudantes. 

Portanto, é nítida a relação entre o ambiente universitário 

como desencadeador de sentimentos de pressão e limitações 

que influenciam o comportamento de estudantes, 

particularmente a amostra entrevistada. Esse debate é 

importante no propósito de melhorar a qualidade de vida dessas 

pessoas, seja no sentido de políticas públicas focais ou na 

construção de políticas universitárias de apoio emocional e 

mudança no modo de sistematizar a educação, já que a falta de 

tempo foi fator predominante no modis operandi na vida desses 

sujeitos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos dados apresentados conclui-se que, através 

da aplicação do TFEQ-R21 foi observado que para a amostra 

estudada a dimensão que atingiu um maior percentual foi 

aquela que mediu o grau de Alimentação Emocional, seguido 

da dimensão que avaliou o Descontrole Alimentar e Restrição 

Cognitiva.  
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Podemos observar que a vida acadêmica pode trazer 

muitos impasses na rotina, como foi visto nas análises das 

entrevistas o que influencia diretamente nas escolhas dos 

alimentos e por consequência no comportamento alimentar. 

Além disto, a amostra estudada foi de mulheres o que deve ser 

levado em consideração que mudanças hormonais relativas à 

menstruação também faz interferência no comportamento. 

Apesar do baixo número de participantes neste estudo, 

nota-se que os resultados encontrados foram semelhantes ao 

de alguns estudos e quanto aqueles que apresentaram 

diferenças, estas são decorrentes do fato de o comportamento 

alimentar ser complexo e que muitos fatores exercem influência 

sobre este, tais como, idade, localização das participantes, 

classificação do IMC, nível de estresse e ansiedade e entre 

outros. 
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RESUMO: Os transtornos mentais, como ansiedade e 
depressão, têm aumentado de forma significativa devido às 
transformações ocorridas no âmbito familiar, econômico e 
cultural. Com isso, é necessário conhecer a farmacoterapia 
dessas doenças, pois se realizada incorretamente pode 
influenciar na qualidade de vida. Este estudo objetivou 
caracterizar o uso dos medicamentos ansiolíticos e 
antidepressivos por estudantes da área da saúde. Caracteriza-
se como um estudo descritivo, transversal e quantitativo. Trata-
se de um recorte da pesquisa intitulada “Avaliação do uso de 
substâncias ansiolíticas e antidepressivas por estudantes da 
área da saúde de uma Instituição de Ensino Superior da 
Paraíba”, na qual foram entrevistados 347 estudantes dos 
cursos da área da saúde. Sendo que, apenas 30 (9%) utilizam 
medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Os dados foram 
coletados por meio da aplicação de um questionário 
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semiestruturado. A doença mais prevalente foi a ansiedade 
(54%), o medicamento mais utilizado foi a fluoxetina (23%), 
59% dos estudantes afirmou cumprir a posologia indicada, além 
disso, também utilizam medicamentos anti-inflamatórios não 
esteroidais. 63% recebeu orientação do médico quanto a 
utilização correta desses medicamentos. 65% dos estudantes 
afirmaram não sentir alterações no apetite após a utilização de 
ansiolíticos e antidepressivos. 34% dos estudantes praticam 
atividade física. Assim, a instituição deve apoiar 
psicologicamente os estudantes acometidos pelos transtornos 
mentais realizando intervenções na farmacoterapia utilizada a 
fim de melhorar a saúde dos estudantes. 
Palavras-chave: Estudantes. Ansiolíticos. Antidepressivos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade moderna, o aumento dos transtornos 

mentais tem apresentado um grande impacto social. Estes tem 

sido originados pelas mudanças econômicas e sociais, o que 

tem causado elevados níveis de concorrência, tecnologia e uma 

resposta imediata (MARCHI et al., 2013).   

Nesse panorama, os estudantes universitários passam 

por situações que podem causar um ambiente de conflito, 

apreensão e estresse ocasionadas pela rotina do ambiente 

acadêmico. Esses distúrbios podem estar relacionados com 

mudanças nos hábitos de vida, tais como necessidade de 

muitas horas de estudo, redução das horas de sono e de lazer, 

distanciamento da família ou problemas familiares e cobranças 

para melhorar o desempenho acadêmico (FILHO; JÚNIOR, 

2013; MOUTINHO et al., 2017).  

Assim, faz-se necessário a realização de intervenções, 

sabendo-se que, a não observação e tratamento desses 
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problemas podem desencadear sérias complicações na saúde 

mental do estudante, como quadros de ansiedade e depressão, 

podendo comprometer seu desempenho acadêmico e 

profissional (DE OLIVEIRA JUNQUEIRA; DE FIGUEREDO; 

BARROS, 2018). 

A ansiedade consiste em um estado emocional que 

compreende sintomas psicológicos e fisiológicos e, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), acredita-se que, no 

mundo, aproximadamente 30% dos indivíduos são acometidos 

por esse transtorno (OMS, 2016; STAHL, 2014).  

 As causas mais comuns da ansiedade são de origem 

biológica, pela presença de distúrbios hormonais ou de origem 

ambiental, como por exemplo a rotina estressante das pessoas. 

Com isso, as pessoas com transtornos de ansiedade tendem a 

ter uma baixa autoestima e pensamentos de  incapacidade, 

podendo interferir no aprendizado e na interação social do 

indivíduo (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014). 

Já a depressão é um problema de saúde pública, que 

acomete aproximadamente 120 milhões de pessoas em todo o 

mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), estima-se que a depressão se torne a segunda maior 

causa de doenças no ano de 2020 (MIRANDA; LANNA; 

FELIPPE, 2015).  

A depressão consiste numa condição de caráter crônico 

e recorrente, caracterizada pela presença de sintomas como 

indisposição, perda de interesse em atividades diárias, 

tendência ao isolamento e mau humor persistente. Os 

indivíduos deprimidos apresentam limitação na realização de 

suas atividades diárias, além de utilizarem com mais frequência 

os serviços de saúde (ABELHA, 2014). 
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Os transtornos mentais, como a depressão e a 

ansiedade, podem interferir na permanência do estudante no 

curso, podendo ocasionar o aumento do número de abandonos 

e o risco de uso de medicamentos antidepressivos e 

ansiolíticos, causando dependência química, que é conceituada 

como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos 

e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de 

determinada substância (ALVES, 2014).  

As terapias farmacológicas e não farmacológicas para os 

problemas mentais são complexas, pois é necessário que o 

indivíduo seja considerado de forma geral levando-se em 

consideração todo o contexto no qual ele encontra-se inserido 

(NOBRE et al., 2017). Assim, devem ser considerados os 

elementos sociais, culturais e econômicos para que seja 

escolhida a melhor medida terapêutica. Dessa forma, o 

tratamento envolve a psicoterapia, mudanças nos hábitos 

rotineiros de vida e tratamento farmacológico. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS)  determina que as terapias sejam 

desenvolvidas em associação, sendo o tratamento 

medicamentoso realizado em conjunto com as terapias 

alternativas, no intuito de potencializar o sucesso terapêutico 

(OMS, 2012). 

Os medicamentos psicotrópicos são aqueles cuja ação 

no Sistema Nervoso Central (SNC), pode acarretar 

dependência (CARVALHO et al., 2016). São classificados em: 

ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores do humor e 

antipsicóticos (FIGUEIREDO, 2015). Os ansiolíticos possuem 

princípios ativos responsáveis pelo controle da ansiedade, 

atuando sobre as emoções, o humor e o comportamento 

(GOLAN, 2014).  
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Quanto aos antidepressivos, atuam reduzindo os sinais 

e sintomas da depressão, promovendo melhora do humor e da 

psicomotricidade, sua ação de maneira geral é estimular o 

tônus psíquico, revertendo os quadros depressivos (MENDES 

NETO et al., 2015). Esses medicamentos aumentam a 

concentração de neurotransmissores do SNC, como a 

dopamina, a noradrenalina e a serotonina (SEGAT; 

DIEFENTHAELER, 2013). 

Nesse contexto, o presente estudo teve por finalidade 

avaliar o uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos 

por estudantes da área da saúde de uma instituição de ensino 

superior no município de João Pessoa-PB, com o objetivo de 

caracterizar os fatores relacionados a utilização desses 

medicamentos nessa população, dessa forma, contribuindo 

para a promoção e o uso racional de medicamentos bem como 

informar à população sobre os efeitos que o medicamento pode 

promover, além de contribuir para o enriquecimento de dados 

na comunidade científica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal e 

quantitativo. Este estudo é um recorte da pesquisa intitulada 

“Avaliação do uso de medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos por estudantes da área da saúde de uma 

instituição de ensino superior da Paraíba”, em que foram 

entrevistados 347 estudantes dos cursos da área de saúde 

(Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, 

Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Educação Física e 

Medicina). Desses 347 estudantes, apenas 30 (9%) afirmaram 
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fazer o uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. A 

coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário semiestruturado, acompanhado de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com o intuito de 

avaliar o consumo de medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos por esses estudantes.  Na amostra foram 

incluídos estudantes do Centro de Ciências da Saúde e Centro 

de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba- 

Campus I, matriculados entre o 1º e 4º período, com idade igual 

ou superior a 18 anos e que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos 

desse estudo estudantes de cursos que não estejam vinculados 

ao Centro de Ciências da Saúde da UFPB, com idade inferior a 

18 anos ou que não concordem em assinar o TCLE. Os dados 

foram quantificados e sumarizados no programa estatístico 

SPSS (Statistical Program for Social Science) versão 20.0, 

utilizando-se da estatística descritiva e inferencial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira etapa do estudo foi levantar junto aos 

discentes (n=30) que fizeram uso de medicamentos ansioliticos 

e antidepressivos, acerca de quais os transtornos que os 

mesmos apresentavam. Dentre os discentes avaliados, 54% 

apresentavam ansiedade, 23% depressão, 5% transtorno 

obsessivo compulsivo,ao passo que o transtorno bipolar, 

síndrome do pânico e enxaqueca apresentaram um percentual 

de 3% cada. Já os sintomas como vertigem e insônia 

apresentaram um percentual de 3% cada. 
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Segundo Victoria e colaboradores (2013) o ambiente 

universitário pode gerar preocupações aos estudantes, 

principalmente aos recém ingressos devido aos novos desafios 

a serem enfrentados. Assim, tal situação pode ser considerada 

ameaçadora e consequentemente provocar quadros de 

ansiedade e depressão em alguns estudantes.  

Sendo assim, os estudantes universitários utilizam 

ansiolíticos e antidepressivos como forma de enfrentamento 

dessas situações, que até então eram desconhecidas, o que 

pode justificar o alto índice de utilização desses medicamentos  

para o tratamento de ansiedade e depressão encontrados no 

presente estudo.  

Entre os procedimentos terapêuticos utilizados para o 

tratamento de transtorno de ansiedade e depressão está a 

utilização de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos 

(AZEVEDO; ARAÚJO; FERREIRA, 2016). Embora esses 

medicamentos apresentem uma boa eficácia no tratamento, se 

usados de forma indiscriminada e sem um devido 

acompanhamento profissional, podem provocar uma série de 

riscos a saúde do indivíduo. Além disso, é necessário um 

acompanhamento psicoterapêutico, bem como outras medidas 

não farmacológicas que considerem o indivíduo de forma geral 

(GUERRA et al., 2013). 

O próximo passo da pesquisa foi levantar junto aos 

discentes quais os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos 

que eles faziam uso. A maioria (23%) afirmou utilizar fluoxetina; 

14% escitalopram; 13% diazepam; calman (Passiflora 

incarnata), alprazolam e clonazepam apresentaram percentual 

de 10% cada; 7% sertralina; carbolitium, amitriptilina, 
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fluvoxamina, bupropiona, duloxetina, venlafaxina e cloxazolam 

apresentaram um percentual de 3% cada, conforme a figura 1. 

 

Figura 1. Medicamentos ansiolíticos e antidepressivos 

utilizados por estudantes da área da saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Estudos realizados por Scolaro, Bastiani, Campesato-

Mella (2010) avaliaram o uso de antidepressivos por estudantes 

de uma instituição de ensino superior com 368 estudantes, dos 

quais 35 estudantes utilizavam medicamentos antidepressivos 

e verificaram que a Fluoxetina foi o medicamento mais utilizado 

47,2% (n=16). O alto percentual de utilização da fluoxetina pode 

está relacionado com a grande abrangência de transtornos 

mentais para os quais esse medicamento é indicado, como 

depressão e transtorno obsessivo compulsivo (BRASIL, 2018). 
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Os dados do presente estudo assemelham-se aos de 

uma pesquisa realizada por Marchi e colaboradores (2013) no 

estado de São Paulo, com 49 estudantes de enfermagem de 

uma universidade pública que utilizavam ansiolíticos, 

constatando que o ansiolítico mais utilizado foi o Diazepam 

representando um total de 38% (n=18). Já um estudo realizado 

por Carvalho e colaboradores (2017) com 178 estudantes de 

odontologia de uma universidade do sul de Minas Gerais 

constatou que dentre os antidepressivos e ansiolíticos utilizados 

pelos estudantes o alprazolam foi o mais utilizado. O que difere 

dos dados encontrados no presente estudo.  

Em seguida, buscou-se avaliar a frequência de uso 

desses medicamentos. Nesse sentindo, foi observado que a 

maioria dos indivíduos (59%) utilizavam diariamente, seguido 

de esporadicamente (18%), ocasionalmente (12%), já utilizou, 

mas não utiliza  mais (9%) e indivíduos que ignoraram a 

pergunta (3,0%).   

Segundo Sansone e Sansone (2012) a obtenção de 

resultados terapêuticos que promovam melhoria da condição 

clínica possui relação direta com o seguimento adequado da 

prescrição medicamentosa. Todavia, quando se trata de 

medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, observa-se que 

alguns usuários não cumprem o esquema posológico e/ou 

interrompem precocemente o tratamento. Dessa forma, a falta 

de adesão pode ser responsável pelo aumento do risco de 

recaídas e piora do quadro clínico. 

A adesão a terapias farmacológicas é considerada um 

fenômeno complexo, uma vez que a participação do usuário é 

determinante no processo. Nesse sentindo, demonstra-se a 

importância de investigar possíveis peculiaridades que 
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interfiram no seguimento da terapia antidepressiva e ansiolítica, 

no intuito de promover mecanismos que fortaleçam a adesão e 

assim, o aumento do sucesso terapêutico (IBANEZ et al., 2014). 

No estudo em questão, a prevalência da frequência de 

uso diário de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos 

revela que a maioria (59%) dos estudantes cumprem o 

esquema posológico proposto pelo médico, dessa forma, 

demonstrando a adesão ao tratamento. Além disso, torna-se 

necessário a investigação dos fatores que justifiquem as 

demais frequências de utilização. 

O uso irracional e/ou prolongado de antidepressivos e 

ansiolíticos é um fator importante, visto que pode provocar o 

surgimento de vários danos ao organismo. A utilização de 

ansiolíticos pela população muitas vezes ocorre de maneira 

abusiva e quando utilizados em doses acima do recomendado, 

pode acarretar no aparecimento de problemas como 

dependência química, tolerância, bem como crises de 

abstinência após a interrupção do tratamento (LOPES; 

GRIGOLETO, 2013; OLIVEIRA, 2018). 

Nesse sentido, ao avaliar a distribuição dos estudantes 

quanto ao recebimento de orientações para utilização de 

medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, foi observado que 

78% tiveram orientação, 19% não receberam orientação e 3% 

não responderam. E quando perguntado quem orientou os 

estudantes em relação ao uso correto desses medicamentos, 

observou-se que 63% tiveram orientação médica, 8% do 

profissional farmacêutico e 29% não responderam, conforme a 

figura 2. 
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Figura 2. Distribuição percentual dos profissionais que 

orientaram os estudantes para a utilização dos medicamentos 

ansiolíticos e antidepressivos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Embora os resultados obtidos mostrarem que apenas 8% 

dos estudantes foram orientados pelo profissional farmacêutico, 

esse profissional pode desempenhar um papel importante na 

orientação sobre a utilização dos medicamentos 

antidepressivos e ansiolíticos, prestando informações sobre a 

utilização correta desses medicamentos, efeitos indesejáveis, 

automedicação, dentre outros, assim contribuindo para reduzir 

o surgimento de possíveis danos ao usuário (BRASIL, 2013). 

Essas orientações são de suma importância e devem ser 

prestadas pelo profissional médico no ato da prescrição, assim 

como pelo farmacêutico no ato da dispensação, no intuito de 

conscientizar o usuário acerca dos possíveis efeitos 

indesejáveis, além da capacidade de promover dependência 

física e/ou psíquica intrínseca a esses medicamentos (MOURA 

et al., 2016). 
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Na sequência foi avaliado o aparecimento de efeitos 

indesejáveis e 68% dos estudantes relataram que 

apresentaram esses efeitos, enquanto 29% disseram não 

apresentar e 3% não responderam. 

Quando indagados quais seriam esses efeitos 

indesejáveis, observou-se que 20% se referiam a alterações de 

humor, 20% sonolência, 18% indisposição, 11% insônia, 7% 

boca seca, náuseas e vômitos e agitação apresentaram 5%, e 

problemas renais, tremor, pânico, perda de peso, cefaleia e 

abstinência apresentaram 2% cada, que podem ser vistos no 

Figura 3. 

 

Figura 3. Efeitos indesejáveis associados ao uso de 

medicamentos ansiolíticos e/ou antidepressivos 

 Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Uma pesquisa feita por Istilli e colaboradores (2010) 

avaliou o uso de antidepressivos por 52 universitários em São 
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Paulo e constatou que 33% dos acadêmicos relataram ter 

efeitos adversos decorrentes do uso de antidepressivos, como 

náuseas e vômitos, ansiedade, diarreia, cefaleia, insônia, ganho 

de peso, tontura e redução do interesse sexual.  

Alguns efeitos colaterais associados ao uso de 

antidepressivos incluem boca seca, tremores, cefaleias, 

insônia, náuseas, alterações de humor, tontura e sonolência. Já 

os efeitos em decorrência do uso de ansiolíticos compreendem 

a sonolência, tontura, confusão, constipação, náuseas, boca 

seca e visão turva (BITTENCOURT; CAPONI; MALUF, 2013).  

Os estudantes também foram questionados quanto a 

melhora no quadro clinico com a utilização dos medicamentos, 

e 74% afirmou ter percebido melhora, 23% informaram que seu 

quadro não obteve melhoras e 3% não responderam, conforme 

a figura 4. 

 

Figura 4. Percepção dos entrevistados quanto à melhora na 

saúde após a utilização dos medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 
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É importante ressaltar que a melhoria dos sintomas 

decorrentes de um processo depressivo ou de ansiedade só 

ocorrem mediante a associação de medidas farmacológicas e 

não farmacológicas (OMS, 2012). Dessa forma, se o esquema 

posológico (dose, via de administração, número de tomadas, 

período de tratamento e forma farmacêutica) for respeitado, 

espera-se que ocorra efeito no usuário e que gradativamente se 

perceba uma melhora ao utilizar medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos no tratamento da ansiedade e depressão, com 

a finalidade de curar tais doenças ou reduzir seus danos ao 

organismo, o que explica o dado de que a maior parte dos 

entrevistados tenha percebido melhorias em sua saúde.  

Quando questionados se apresentaram alteração no 

apetite após a utilização desses medicamentos, 65% afirmaram 

que não houve quaisquer tipos de alteração, seguido de 26% 

com diminuição de apetite 6% com aumento do apetite e 3% 

não respondeu. 

Essa diminuição do apetite pode estar relacionada com 

o uso prevalente da fluoxetina por esses estudantes conforme 

citado anteriormente. A fluoxetina é um medicamento utilizado 

no tratamento da depressão e em transtornos de ansiedade, 

que atua inibindo seletivamente a recaptação do 

neurotransmissor serotonina. Por sua vez, a serotonina 

desempenha um papel importante na inibição do estímulo do 

apetite. Desta forma, o aumento de serotonina nas fendas 

sinápticas induzido pelo medicamento, pode acarretar no 

indivíduo uma diminuição do apetite (BRUNTON; CHABNNER; 

KNOLLMANN, 2012).  

Os estudantes também foram questionados quanto a 

utilização de outros recursos para a melhoria do estado de 
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saúde, dentre eles, 34% responderam que utilizavam a 

atividade física, seguido da opção de não utilizar nenhum meio 

23%, e o uso de terapias 18%, como forma de associar ao 

tratamento farmacológico realizado, como pode ser visto na 

figura 5. 

 

Figura 5. Outros recursos utilizados pelos estudantes para a 

melhoria do estado de saúde. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Sabe-se que a realização de atividades físicas de 

intensidade regular resulta no bom condicionamento físico, 

assim como também é benéfico para a mente (TEIXEIRA et al, 

2016). Desse modo, a atividade física traz muitos benefícios e 

tem sido a primeira escolha dos estudantes, visto que 

proporciona bem estar, eleva a autoestima, como também tem 

efeitos positivos no físico do indivíduo. 

 O fato de muitos estudantes terem respondido que não 

fazem o uso de nenhum outro recurso para uma melhoria no 

seu quadro de saúde, pode estar relacionado à indisposição, no 

qual é um dos sintomas da ansiedade e depressão, assim como 

a falta de tempo, já que os cursos da área da saúde são 
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integrais e os indivíduos acabam sem tempo para procurar 

métodos alternativos para sua melhoria. 

 A psicoterapia tem sido bastante utilizada aliada aos 

tratamentos farmacológicos para a ansiedade e depressão e 

tem demonstrado bons resultados para os usuários (YOUNG et 

al, 2016). Esse é um dos tratamentos não farmacológicos mais 

conhecidos, divulgados e utilizados por indivíduos que possuem 

essas doenças, sendo assim, esse dado pode estar relacionado 

ao fato do conhecimento popular acerca dos resultados 

provenientes das psicoterapias. 

Quando questionados a respeito da utilização 

concomitante com outros medicamentos, 52% utilizavam outros 

medicamentos, enquanto 48% não fazia uso. Dentre os 

usuários, 40% utilizou anti-inflamatórios não esteroides, e os 

demais estudantes utilizaram hipnóticos, anti-diabéticos, 

anticoncepcionais, inibidores de fosfodiesterases, 

antivertiginosos e anti-histamínicos com 7,7% cada.  

Segundo Alencar e colaboradores (2018), os anti-

inflamatórios não esteroides (AINEs) correspondem a 30% de 

todos os medicamentos consumidos no mundo, o que decorre 

da sua comercialização mesmo na ausência de prescrições. 

Acredita-se que cerca de 40% da população utiliza esses 

medicamentos de forma aleatória, o que se justifica por 

apresentarem ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória 

comuns a diversos situações patológicas (SILVA; LOURENÇO, 

2014).   

Segundo a classificação das substâncias com atividade 

no sistema nervoso central proposta por Stahl (2014), os 

hipnóticos e anti-histamínicos estão inseridos no grupo dos 

psicolépticos, considerados como depressores menores. Logo, 
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a utilização desses medicamentos se deu possivelmente pelos 

indivíduos portadores de ansiedade. 

No presente estudo verificou-se o uso comum de anti-

inflamatórios não esteroides, o que pode estar relacionado com 

a situação do estado físico dos estudantes, como dor muscular 

e cefaleia, que podem ser decorrentes das atividades 

realizadas na universidade, não possuindo uma relação direta 

com os quadros de depressão e ansiedade, assim como os 

demais grupos de medicamentos, diferentes dos hipnóticos e 

anti-histamínicos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Dessa forma, a partir dos resultados explanados, é 

possível concluir que a doença mais prevalente foi a ansiedade, 

os medicamentos mais utilizados são a fluoxetina e o 

escitalopram e a maioria dos estudantes  usuários de 

medicamentos ansiolíticos e antidepressivos cumprem o 

esquema posológico de utilização diária, como também, a 

maioria dos estudantes fazem uso de outros medicamentos 

além dos ansiolíticos e antidepressivos, sendo a classe dos 

anti-inflamatórios não esteroidais, a mais utilizada. 

 Também foi possível obter que a maioria dos estudantes 

recebeu orientação quanto a utilização desses medicamentos e 

essa orientação surgiu principalmente do profissional médico, 

sendo os efeitos indesejáveis mais prevalentes a alteração de 

humor e sonolência.  

 Quanto as alterações no apetite, a maioria afirmou que 

não teve seu apetite alterado após a utilização dos 

medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Em relação a 
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utilização de outros recursos terapêuticos para a melhoria do 

estado de saúde, a maioria afirmou realizar algum tipo de 

atividade física. 

Nesse sentindo, destaca-se a importância da instituição 

formadora no tocante a promoção de ações preventivas para a 

ansiedade e depressão nos estudantes universitários. Também 

se faz necessário a realização de intervenções com o intuito de 

produzir um maior conhecimento quanto ao uso dos 

medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, promovendo uma 

melhor qualidade de vida aos indivíduos. 
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RESUMO: Atualmente, o câncer é uma das enfermidades mais 
temidas pela humanidade, não só pelos efeitos que produz, 
mas por sua elevada incidência na população em âmbito 
mundial. A incidência de casos tem aumentado 
consideravelmente em todo o mundo, principalmente a partir do 
século passado, configurando-se, como um dos mais 
importantes problemas de saúde pública mundial. O estudo em 
tela objetivou identificar as expectativas familiares durante o 
período de tratamento oncológico da criança. Foi realizado 
através de uma pesquisa de campo, tipo descritiva com 
abordagem qualitativa, em um Hospital Oncológico no 
município de João Pessoa – PB durante o mês de março de 
2016. As informações foram coletadas mediante entrevista 
semiestruturada e os dados foram apresentados através da 
Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. As mães se 
destacaram como acompanhante e cuidadora principal durante 
o tratamento. Ao avaliar o grau de conhecimento, ficou evidente 
a existência de dúvidas sobre a doença e que todos almejam a 
cura. Com o término da análise observamos que os 
profissionais que acompanhavam a criança durante o 
tratamento não forneciam informações suficientes para 
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esclarecer as dúvidas dos acompanhantes, uma vez que todos 
apresentaram várias indagações, com isso realizamos uma 
roda de conversa com o intuito de transmitir informações acerca 
da patologia. 
Palavras-chave: Neoplasia. Emoções. Família. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o câncer é uma das enfermidades mais 

temidas pela humanidade, não só pelos efeitos que produz, 

mas por sua elevada incidência na população em âmbito 

mundial. A incidência de casos tem aumentado 

consideravelmente em todo o mundo, principalmente a partir do 

século passado, configurando-se, como um dos mais 

importantes problemas de saúde pública mundial.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), a 

incidência de neoplasias malignas na infância varia entre 1 a 

4% nos registros de câncer. Com isso, é considerada uma 

doença aguda e de evolução que pode ser fatal, sendo uma das 

principais causas de mortalidade infantil no Brasil. O câncer 

infantil é tido como uma doença crônica, porém com 

perspectivas de cura na maioria dos casos, uma vez que 70% 

das crianças acometidas têm prognóstico de cura quando o 

diagnóstico ocorre precocemente e o tratamento é realizado em 

centros especializados, onde são evidentes os progressos 

alcançados em decorrência do desenvolvimento científico-

tecnológico. 

O diagnóstico é um momento estressante, tenso, 

coberto de incertezas e pode levar a um processo doloroso na 

vida dos familiares, pois os mesmos passarão a conviver com 

a doença e seus significados, que podem gerar preocupações 

sobre o futuro e o medo da morte, causando assim várias 
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mudanças na dinâmica e relação familiar, abrangendo as 

dimensões externas da família (BELTRÃO et al, 2007).  

Embora os protocolos quimioterápicos utilizados 

durante o tratamento ofereçam uma variedade de cuidados 

médicos, estes não abrangem o paciente e seus familiares na 

descoberta e enfrentamento do diagnóstico. O enfrentamento a 

doença está relacionado aos esforços comportamentais e 

cognitivos necessários em decorrência das mudanças 

constantes que a família precisará sofrer, gerando exigências 

internas e externas, que muitas vezes excedem os recursos 

pessoais. Os membros familiares e a criança portadora de uma 

doença crônica como é caso do câncer precisam de uma 

atenção especial, não apenas do ponto de vista biológico, e sim 

das dimensões psicológicas, econômicas, espirituais e sociais. 

Além disso, ancora-se a ideia de ser parte do suporte social que 

auxilia a terapêutica, juntamente com os amigos e o hospital 

(WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

O Brasil apresenta um número significativo de 

crianças que vem sendo atingidos pelo câncer, afetando suas 

famílias e reforçando sua relevância epidemiológica, o que tem 

incentivado simultaneamente a execução de estudos sobre 

seus aspectos diagnósticos e terapêuticos (BRASIL, 2017). 

De acordo com Angelo, Moreira e Rodrigues (2014), 

durante a vivência de uma doença grave como o câncer, o 

indivíduo passa a conviver com um mundo que este não 

escolheu, uma vez que ocorre à perda da liberdade, do querer, 

deixando de ser si mesmo para confundir-se com todos, torna-

se uma pessoa inautêntica, impessoal, pois passa a ser 

dominado pelo mundo da doença. Com isso, a convivência com 

um filho acometido pelo câncer gera muitos efeitos na vida da 

família, como a necessidade de aproximação, sacrifício, 

renúncia, dor, dificuldades financeiras, angústia emocional, 
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entre outros. A sensação que a família tem é a de estar 

vivenciando uma guerra, no entanto, os pais se questionam o 

porquê deste combate. 

O câncer infantil, como a maioria das patologias, pode 

causar uma crise familiar, levando-a a certo desajustamento em 

sua organização e funcionamento. O diagnóstico de neoplasia 

maligna traz consigo uma gama de sentimentos, haja vista a 

magnitude da revelação para os pais da criança.  Além das 

dificuldades vivenciadas no momento do diagnóstico, a família 

encara problemas relacionados ao tratamento, já que este 

consiste em uma terapia altamente agressiva que ocasiona 

uma série de efeitos colaterais. Associado a essa condição, 

durante o período de tratamento a instituição familiar é 

acometida pela dor, angústia e sofrimento por conviver com as 

exacerbações dos sinais e sintomas, e com a ideia de morte da 

criança (ANGELO; MOREIRA; RODRIGUES, 2014; DE 

OLIVEIRA; CAMPOS, 2015).  

Normalmente, a mãe dentre os membros da família, é 

quem acompanha o processo de hospitalização da criança. 

Durante o período de hospitalização percebe-se que o bem-

estar físico e emocional da mãe favorece o da criança, 

contribuindo assim para um tratamento mais eficaz. Vale 

salientar também que é preciso admitir que o mal-estar 

emocional da mãe reflete na criança, acentuando-lhe o estado 

de sofrimento e, consequentemente, dificultando a adesão ao 

tratamento (DE OLIVEIRA; CAMPOS, 2015). 

Alguns autores dizem que a importância da família no 

desenvolvimento das crianças e a sobrevivência desta frente ao 

acometimento de uma doença grave é de extrema relevância, 

pois se as crianças não forem acolhidas por um ambiente 

familiar favorável, onde há compreensão e afeto, estes terão 

dificuldades no seu desenvolvimento biopsicossocial e durante 
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o enfrentamento da sua nova condição de vida (DE OLIVEIRA; 

CAMPOS, 2015; DELFINO et al, 2018). 

Nessa perspectiva, os familiares apresentam uma 

participação de suma importância para o tratamento e 

recuperação. Portanto, faz-se necessário que durante todo o 

processo da doença, os familiares possam ter acesso a 

recursos que os auxiliem a compreender tudo o que está se 

passando com seus filhos ou parentes, pois essa real 

compreensão ajudará para que lidem melhor com as situações 

dolorosas que envolvem o tratamento oncológico. 

Este estudo justifica-se pelo fato de observar e atuar 

como enfermeira na área da oncologia, no qual percebe-se que 

o câncer ainda é visto pela sociedade como sinônimo de morte, 

com isso o impacto do diagnóstico para a família se constitui em 

um evento estressor, em especial para os pais, uma vez que os 

mesmos em sua maioria é quem acompanham os filhos em 

todas as etapas do tratamento. 

Diante do exposto, espera-se que esse estudo possa 

tornar-se objeto de reflexão para profissionais da saúde, uma 

vez que ter uma criança na família com câncer é altamente 

estarrecedor. Com isso, a presente pesquisa buscou resposta 

para o seguinte questionamento: Quais as expectativas dos 

familiares durante o período de tratamento oncológico da 

criança?   

Sendo assim, o estudo em tela objetivou identificar a 

expectativa dos familiares durante o período de tratamento 

oncológico da criança.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo, do tipo descritiva 

com abordagem qualitativa. A pesquisa de campo objetiva à 
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observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem 

na vida real, sendo utilizada para estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições, entre outros. Na pesquisa descritiva 

os fatos são observados, registrados, analisados, classificados 

e interpretados sem a interferência do pesquisador, permitindo 

descrever características da população ou fenômeno, como por 

exemplo, nos estudos etnográficos, no levantamento de 

opiniões, de atitudes e crenças. E a pesquisa qualitativa 

estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre algum 

tema, objeto ou conceito (LAKATOS; MARCONI, 2015). 

A mesma foi desenvolvida em um Hospital Oncológico, 

referência para o atendimento à crianças com câncer, 

localizado no município de João Pessoa-PB. O cenário da 

pesquisa foi a unidade pediátrica e ambulatorial por assistir aos 

pacientes com necessidade de tratamento específico para a 

referida patologia.  

A população foi composta por todos os acompanhantes 

de crianças com câncer que estavam realizando tratamento na 

referida instituição, no entanto, a amostra foi constituída por 

apenas 38 sujeitos.  

Como critérios de inclusão para participar da amostra, 

esta pesquisa apresentou os seguintes aspectos: o participante 

deveria ser maior de 18 anos de idade, está acompanhando a 

criança durante seu tratamento de saúde na instituição, e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Como critérios de exclusão, tivemos os familiares que não 

aceitaram participar da pesquisa, e se recusaram a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.     

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturado, dividido em duas partes: a primeira contendo 

dados de caracterização sócio-demográfico, e a segunda 

composta por questões pertinentes aos objetivos do estudo. 
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Para tanto, foi estabelecido um clima de maior empatia possível 

entre os entrevistadores e os familiares participantes a fim de 

que estes pudessem falar livremente a respeito das questões 

propostas. 

A coleta de dados ocorreu no mês de março de 2016, 

mediante a técnica de entrevista semiestruturada, através de 

um instrumento usado como roteiro e composto de duas partes. 

A primeira contendo dados para caracterizar as participantes e 

a segunda contendo questões abertas direcionadas para o 

alcance do objetivo proposto. Os depoimentos das participantes 

foram gravados com o auxílio tecnológico de um aparelho MP3. 

Para preservar o anonimato das entrevistadas, os depoimentos 

foram identificados por pseudônimos.  

Os dados foram analisados sob o método qualitativo. Os 

dados oriundos dos questionamentos a respeito da 

caracterização sócio-demográfica foram expostos através de 

tabela, sendo calculado as frequências relativas e absolutas, 

com o auxílio do programa Excel, enquanto que as questões 

pertinentes aos objetivos do estudo foram transcritas e 

inseridas para apresentação através da Técnica de Análise de 

Conteúdo de Bardin (BARDIN, 2016).  

De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, através 

da Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012). a mesma incorpora, 

sob a ótica do indivíduo e da coletividade os quatro referenciais 

básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência 

e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa e ao Estado.  

Sendo assim, e obedecendo tal resolução, foram 

contatados, com antecedência, os órgãos envolvidos na 

pesquisa que emitiram concordância documentada de 

autorização da pesquisa através de documentos. 
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Com relação à coleta de dados, esta só foi efetivada 

após a aprovação do Projeto de Pesquisa, através do seguinte 

CAAE: 53137216.5.0000.0107. Ao término da investigação, os 

resultados foram comunicados ao estabelecimento envolvido, 

bem como, foi preservado a identidade dos sujeitos, uma vez 

que durante a apresentação dos dados, todos os nomes dos 

acompanhantes foram substituídos por pseudônimos. A 

pesquisa não trouxe ônus financeiro para a entidade 

participante, e a coleta de dados como propusemos no projeto, 

possibilitou a obtenção de conhecimento científico relevante e 

novo, uma vez que o mesmo não poderia ter sido de outra 

forma.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresenta-se nesta seção os resultados e as discussões 

obtidos através da coleta de dados, realizada por meio de 

entrevista com o auxílio de um formulário contendo questões 

sócio-demográficas da amostra, bem como dados relativos aos 

objetivos propostos pela pesquisa. 

 

Tabela 1- Características sócio-demográficas da população 

pesquisada. João Pessoa, março/2016. 

Variáveis  Nº Variáveis  Nº 

Faixa etária  Religião  

Entre 18 e 25 anos 4 Católica 29 

Entre 26 e 30 anos 6 Evangélico 8 

Entre 31 e 35 anos 17 Testemunho de Jeová 1 

Acima de 35 anos 11 Instrução Escolar  

Gênero  Ensino Fundamental 13 

Feminino 31 Ensino Médio 20 
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Masculino 7 Ensino Superior 4 

Estado civil  Analfabeto 1 

Solteiro 17 Renda familiar  

Casado 18 Até 1 salário mínimo 26 

Divorciado 1 Entre 1 e 2 salários  12 

União estável 1 Religião  

Viúvo 1 Católica 29 

Grau de parentesco  Evangélico 8 

Mãe 20 Testemunho de Jeová 1 

Pai 7   

Tia 5   

Prima 3   

Cunhada 1   

Irmã 1   

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Observamos com relação à faixa etária que a idade 

predominante está compreendida entre 31 e 35 anos. Com 

relação ao gênero, o que se sobressaiu foi o feminino. Fato este 

comprovado cientificamente, embora todos os membros 

familiares sejam afetados pelo diagnóstico de uma criança com 

câncer, normalmente a mãe é identificada como a principal 

cuidadora do paciente, pois esta é culturalmente percebida 

como o eixo da estrutura familiar. Com isso, transformará o seu 

papel de ser mãe de uma criança saudável e assumir o de ser 

mãe de criança portadora de uma doença crônica (DE 

OLIVEIRA et al, 2010). 

O pai, responsável por ser o provedor da casa, algumas 

vezes, gostaria de ser mais presente, no entanto, possui mais 

dificuldades em lidar com a nova realidade, e prefere não 

interferir nas decisões e se ausentar das situações de 
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hospitalizações (ANGELO; MOREIRA; RODRIGUES, 2014; 

BELTRÃO, 2007). 

Observa-se que as famílias que podem contar com o 

apoio de parentes como, avós, tias, madrinhas, entre outros, 

apresentam menos dificuldades para lidar com a ausência da 

figura materna nos casos em que a mãe tem outros filhos 

saudáveis (DE OLIVEIRA et al, 2010). 

Com relação ao estado civil dos participantes, em sua 

maioria, eram casados, e ao serem questionados a respeito da 

religião, predomina-se a religião Católica.  

O enfrentamento religioso pode estar relacionado tanto 

às estratégias focadas no problema quanto às estratégias 

focadas na emoção, com isso é possível afirmar que não 

importa a religião, e sim a espiritualidade e/ou religiosidade 

diante do enfrentamento de tal situação (GOBATTO; DE 

ARAÚJO, 2013).  

No que diz respeito ao grau de instrução escolar, 

predomina as pessoas que concluíram o Ensino Médio. Sobre 

a renda familiar, a maioria declararam receber até 01 salário 

mínimo mensal. Com relação ao local de residência, 

predominou os participantes que moram em João Pessoa, 

mesmo local onde a instituição está localizada, no entanto 

também encontramos vários acompanhantes que residiam em 

outros municípios. 

As questões norteadoras do estudo foram relacionadas 

ao conhecimento dos participantes acerca do câncer e a 

expectativa destes com relação à patologia. 

A análise das informações colhidas apresentadas em 

forma de transcrição dos relatos agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: 1) Conhecimento sobre o câncer; 2) 

Dúvidas sobre o tratamento; 3) Expectativas familiares diante 
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do tratamento; 4) Impacto do diagnóstico e mudanças na rotina 

familiar. 

 

Categoria 1: Conhecimento sobre o câncer 

 

Eu sei que é uma triste doença e que às vezes se tem cura e 

outras não, mas resumindo é triste (Joana). 

 

É uma doença degenerativa, muito perversa, mas que nos faz 

aprender muito sobre o que realmente importa na vida 

(Juliana). 

 

Posso dizer que são células doentes que atinge o sistema 

imunológico, atingindo as células boas (Joaquina). 

 

Durante a análise dos dados, percebe-se que alguns 

participantes têm conhecimento superficial sobre a patologia, 

porém alguns relataram que o pouco que sabem, aprenderam 

após estarem vivenciando este momento com um ente familiar 

seu. 

O crescimento das células cancerígenas é diferente do 

crescimento das células normais, tendo em vista que as células 

cancerosas em vez de morrerem, continuam crescendo 

incontrolavelmente, gerando novas células também anormais. 

Vários organismos vivos podem desenvolver em algum 

momento da vida, este tipo de anormalidade no crescimento 

celular, acarretando transtornos funcionais. A neoplasia 

maligna é um desses transtornos, pois é caracterizada pela 

perda do controle da divisão celular e pela capacidade de 

invadir outras estruturas orgânicas (BRASIL, 2017). 

O câncer infantil gera diversas dúvidas aos pais, 

cuidadores e familiares. Seus sinais e sintomas podem ser 
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confundidos com outras doenças comuns na infância, fato este 

que pode retardar a procura de um pediatra e, 

consequentemente, a detecção precoce da patologia, tornando-

se assim, fundamental a atenção dos pais e/ou cuidador a 

qualquer alteração apresentada pela criança (BRASIL, 2017; 

DE OLIVEIRA et al, 2010). 

 

Categoria 2: Dúvidas sobre o tratamento 

 

Tenho várias dúvidas, não sei nada a respeito do tratamento 

(Cibele). 

 

São muitas dúvidas, acho que deveriam esclarecer mais as 

famílias (Gerlane). 

 

Quais as chances de cura? Qual a evolução do mesmo? 

(Bárbara). 

 

Observou-se que em todos os depoimentos os 

acompanhantes relataram apresentar dúvidas. O tratamento 

para o câncer (BRASIL, 2013) normalmente é a radioterapia, 

quimioterapia, cirurgia e transplante de medula óssea no caso 

das leucemias. Tais terapêuticas são associadas com o intuito 

de promover uma maior chance de cura ao paciente. A escolha 

da utilização de uma delas pelo médico depende de fatores 

como o tipo de câncer, sua localização, o estágio da doença, o 

perfil do paciente, entre outros. 

Conhecer a rotina do tratamento faz com que tanto a 

criança quanto o seu acompanhante saiba o que lhe irá 

acontecer. Isso pode gerar sentimentos controversos. Por um 

lado, ao tomar conhecimento ela estará preparada para o 

enfrentamento da situação, de forma que pode desenvolver 
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estratégias pessoais para minimizar o estresse; por outro, 

dependendo de como seu organismo reage às medicações, 

pode apresentar sentimentos ambíguos entre a necessidade de 

dar continuidade ao tratamento e vontade de não mais passar 

pelo processo de dor e sofrimento, principalmente quando os 

efeitos colaterais do tratamento são desconfortáveis. Com isso 

é de extrema importância esclarecê-los o máximo possível, 

para que a aflição possa ser diminuída (GOMES et al, 2013). 

 

Categoria 3: Expectativas familiares diante do tratamento 

 

Ao analisar os dados, é unânime a resposta dos 

participantes, uma vez que todos declararam que com a 

realização do tratamento estes esperam que a criança obtenha 

a cura, conforme mostrado nos depoimentos abaixo. 

 

Em síntese, a cura da doença ou alívio do sofrimento 

(Paloma). 

 

Espero melhorar a qualidade de vida do paciente, e quando 

possível, a cura (Madona). 

 

Uma melhor qualidade de vida, e uma grande chance de cura 

(John). 

O tratamento contra o câncer infantil, na maioria das 

vezes, é bastante demorado, expondo a criança a um período 

considerável de hospitalização e a procedimentos invasivos e 

desagradáveis, tanto físico quanto emocional. Para adaptar-se 

a essa nova situação, a criança e seus acompanhantes utilizam 

de estratégias de enfrentamento, as quais serão articuladas de 

acordo com as características pessoais da criança, suas 

crenças e valores em decorrência dos fatores a que estão 
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expostas (BRASIL, 2017; GOBATTO; DE ARAUJO, 2013). 

Conhecer as patologias secundárias e a importância do 

tratamento na vida dos portadores de câncer é de extrema 

relevância para que a equipe de saúde possa planejar as ações 

que visem o adequado atendimento de suas necessidades 

(GOMES et al, 2013). 

Algumas estratégias são necessárias para o alcance dos 

objetivos do tratamento, tais como: medidas preventivas e de 

proteção contra agravos, diagnóstico precoce das 

complicações que podem aparecer, instituição de condutas 

eficazes, farmacológicas ou não, com o intuito de minimizar o 

risco de sequelas, oferecimento de meios de reabilitação física, 

psíquica e social, e a criação de condições dignas para o 

cuidado integral à criança com ou sem possibilidade de cura. 

 

 

Categoria 4: Impacto do diagnóstico e mudanças na rotina 

familiar 

Foi um choque para todos nós da família, a nossa rotina foi 

totalmente mudada, hoje praticamente ficamos apenas em 

casa, só saímos para o necessário (Maria José). 

 

Foi como se o chão abrisse e o buraco acabou conosco. 

Mudou muito, tivemos que abrir mão de muita coisa, como a 

alimentação e moradia (Bárbara). 

 

Recebeu muito mal. Mudou tudo (horário de dormir, comer, 

lazer)... hoje vivemos em função do paciente (Soraia). 

 

A partir da análise dos dados, observa-se que todos os 

participantes relataram que o momento do diagnóstico traz um 

impacto muito grande na vida de todos os entes familiares. De 
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acordo com pesquisas (ANGELO;  MOREIRA; RODRIGUES, 

2014; GOMES et al, 2013), cada criança e familiares irá reagir 

a nova situação de vida de forma diferente, pois o seu 

enfrentamento dependerá não só do estágio em que a patologia 

está, e sim da personalidade de cada sujeito envolvido, e dos 

recursos internos utilizados para aliviar a situação vivenciada 

atualmente. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o término da análise observamos que os 

profissionais que acompanhavam a criança durante o 

tratamento não forneciam informações suficientes para 

esclarecer as dúvidas dos acompanhantes, uma vez que todos 

apresentaram várias indagações, com isso realizamos uma 

roda de conversa com o intuito de transmitir informações acerca 

da patologia. Durante a roda de conversa focamos nas dúvidas 

existentes no momento da entrevista e todos os 

acompanhantes que estavam nas enfermarias no momento da 

atividade participaram fazendo perguntas e contando seus 

depoimentos. 

Em virtude da boa aceitação dos participantes e demais 

acompanhantes que encontravam-se na instituição, 

conversamos com os profissionais do setor da pediatria e com 

as pessoas que prestam serviços voluntários e sugerimos a 

realização de outras ações. Nossa sugestão foi aceita, e 

atualmente os voluntários estão sempre realizando rodas de 

conversas nas enfermarias com o intuito de esclarecer as 

dúvidas existentes. 
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RESUMO: As anfetaminas pertencem ao grupo mais comum 
das drogas psicoestimulantes, estas responsáveis por excitar o 
sistema nervoso central, acarretando a redução da necessidade 
de sono e da fadiga, aumento da atividade motora, bem como 
por exercer ação inibidora do apetite. Atualmente essas drogas 
são bastante utilizadas de forma insdiscriminada. A presente 
pesquisa tem o objetivo de analisar as potenciais motivações 
que possam levar estudantes a utilizarem anfetaminas. Trata-
se de um estudo transversal, quantitativo e qualitativo, 
desenvolvido nos cursos de Odontologia e Enfermagem da 
UFPB. Foram aplicados 179 questionários, sendo 91 mulheres 
e 11 homens do curso de enfermagem e 49 mulheres e 28 
homens do curso de odontologia. O estudo aponta que muitos 
estudantes da área da saúde desconhecem os perigos 
oferecidos pelas anfetaminas e fazem uso dessa droga de 
forma inadvertida e indiscriminada, sem prescrição médica ou 
acompanhamento apropriado. A grande maioria não conhece 
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de forma aprofundada sobre as indicações clínicas, riscos e 
benefícios dessa substância e em relação à motivação, 
destaca-se o uso como estimulante psicomotor para melhor 
desempenho acadêmico e/ou laboral e inibir sono e fadiga. A 
partir das constatações, é necessário alertar sobre a 
importância de se conhecer mais profundamente a temática do 
uso de anfetaminas, promovendo assim uma maior 
conscientização, de forma que possam ser formuladas 
intervenções que previnam prejuízos relacionados ao seu uso 
indiscriminado. 
Palavras-chave: Estimulantes do SNC. Anfetaminas. 
Motivações.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso não medicinal de medicamentos sob prescrição 

está se tornando uma enorme ameaça para a saúde pública e 

o cumprimento da lei no mundo (ONU, 2018).  

Em 2015, cerca de 250 milhões de pessoas usavam 

drogas. Dessas, cerca de 29,5 milhões de pessoas - ou 0,6% 

da população adulta global - usam drogas de forma 

problemática e apresentam transtornos relacionados ao 

consumo de drogas, incluindo a dependência (UNODC, 2017).  

Nesse contexto em que há o crescimento dos índices de 

uso de drogas de forma indiscrimada e automedicação, subjaz 

por consequência do primeiro também um aumento do uso de 

drogas psicoestimulantes e problemas relacionados a esse uso, 

destacando-se principalmente nessa conjuntura as 

anfetaminas. Os transtornos relacionados ao consumo de 

anfetaminas tem representado uma parcela considerável na 

carga global de doenças (UNODC, 2017). 
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As drogas estimulantes são aquelas que aceleram o 

funcionamento cerebral aumentando temporariamente o estado 

de alerta e energia. Estas aumentam o ritmo cardíaco, 

diminuem o sono e apetite e geram sensação de euforia. 

Exemplos de drogas estimulantes são: a cocaína, o crack, a 

cafeína, o tabaco e as anfetaminas (drogas sintéticas) 

(VASCONCELOS et al., 2017). 

O consumo destas drogas no Brasil chega a ser 

alarmante, gerando até alerta da Organização das Nações 

Unidas ao governo brasileiro a respeito. Entre estudantes 

brasileiros do 1º e 2º graus das 10 maiores capitais do país, 

4,4% revelaram já ter experimentado pelo menos uma vez na 

vida uma droga tipo anfetamina. O uso frequente (6 ou mais 

vezes no mês) foi relatado por 0,7% dos estudantes. Este uso 

foi mais comum entre as meninas (CEBRID, 2018). 

Em todo o mundo, as mortes causadas diretamente pelo 

uso de drogas aumentaram em 60%, entre 2000 e 2015. 

Pessoas com mais de 50 anos representaram 27% dessas 

mortes em 2000, mas esse percentual aumentou para 39% em 

2015 (ONU, 2018). 

O número de abusadores de anfetamina no mundo todo 

chega a um total de 34 milhões de pessoas, extrapolando o 

número de abusadores de cocaína e heroína. O número de 

prescrições médicas da droga teve um aumento substancial na 

década de 1990 nos Estados Unidos. Além disso, elas 

começaram a ser fabricadas também em laboratórios 

clandestinos, dificultando ainda mais o controle sobre o uso do 

estimulante. As anfetaminas mais conhecidas comercializadas 

com intuito médico são o fenproporex, mazindol, anfepramona 

e dietilpropiona (BRASIL, 2018). 
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A metanfetamina, também  conhecida como ice, pois se 

assemelha a pequenos cristais de gelo, é um dos derivados da 

anfetamina mais populares, e também é reconhecida como a 

anfetamina mais potente. Foi sintetizada pelo farmacologista 

japonês NagayoshiNagai, em 1893, a partir da efedrina. A m-

AMPH possui um grupo metilo adicional que lhe confere maior 

lipossolubilidade comparando-a a anfetamina, proporcionando 

assim uma maior facilidade para se transportar através da 

barreira hematoencefálica (BHE) e possuindo também uma 

maior duração, devido ao fato de possuir maior estabilidade 

contra a degradação enzimática pela MAO (PITA, 2013). 

Entre os usuários comuns de anfetamina, estão os 

estudantes que consomem essas substâncias para melhorar o 

desempenho cognitivo; os frequentadores de raves no intuito de 

aumentar a energia do organismo; os profissionais das artes na 

busca de ampliação da criatividade, pois alguns derivados 

anfetamínicos favorecem a liberação das ideias. Muitos dos 

usuários são mulheres que usam a anfetamina com o intuito de 

perder peso, visto que ela tem um efeito anorexígeno, porém 

acabam se tornando dependentes da substância. Motoristas de 

caminhões também são usuários comuns de anfetaminas, mas 

com objetivo de se manterem acordados por grandes períodos 

de tempo (BRASIL, 2018).  

As anfetaminas foram inicialmente sintetizadas na 

Alemanha e surgiram no início do século XIX, em 1887. No 

início, era utilizada para tratamento de asma e como um 

descongestionante nasal. Em 1930, percebeu-se que ela tinha 

um efeito contrário ao esperado, de relaxamento em meninos 

hiperativos. A partir disso, iniciou-se seu uso no tratamento do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
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Porém, mesmo com a regulamentação das prescrições desta 

substância, ela logo passou a ser uma droga de abuso em 

diversos países. Atualmente, seu uso terapêutico é voltado para 

o tratamento de casos de TDAH, obesidade, narcolepsia 

(condição neurológica caracterizada por episódios irresistíveis 

de sono) como um auxiliar no tratamento de depressões 

refratárias (BRASIL, 2018). 

As anfetaminas são estimulantes do SNC e, 

pricinpalmente quando utilizada sem indicação, causam 

agudamente sintomas de prazer e euforia. Além disso, podem 

causar inquietação, ansiedade, redução do apetite, aceleração 

da fala e do pensamento, irritabilidade, dilatação da pupila, 

taquicardia, elevação da pressão arterial, cefaleia, tremores, 

calafrios e labilidade emocional. Há um risco de ocorrer eventos 

cardiovasculares como infarto e arritmias, especialmente em 

pessoas com história prévia de problemas cardíacos (BRASIL, 

2018).  

Quanto às complicações clínicas, o uso crônico de 

anfetaminas pode ocasionar desnutrição, cardiopatias 

irreversíveis, cegueira cortical transitória e edema agudo de 

pulmão. Na overdose por anfetamina, além dos sintomas 

relatados anteriormente, podem ocorrer hipertermia, 

hipertensão grave, convulsões, colapso cardiovascular, edema 

pulmonar e traumas, trazendo importante risco à vida do 

indivíduo (BRASIL, 2018). 

Discute-se até hoje se uma pessoa que vinha tomando 

anfetamina há tempos e para de tomar, apresentaria sinais 

desta interrupção da droga, ou seja, se teria um Síndrome de 

abstinência. Ao que se sabe algumas pessoas podem ficar 

nestas condições em um estado de grande depressão, difícil de 
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ser suportada; entretanto, isto não é uma regra geral, isto é, não 

aconteceria com todas as pessoas (CEBRID, 2018). 

A relevância desse estudo encontra justificativa no fato 

de que muitos estudantes da área da saúde e a sociedade em 

geral, desconhecem os perigos oferecidos pelas anfetaminas e 

muitas vezes estes mesmos estudantes fazem uso dessa droga 

de forma inadvertida e indiscriminada, sem prescrição médica 

ou acompanhamento apropriado. Torna-se necessário a 

caracterização dessas informações entre a comunidade 

acadêmica em geral, alertando-os sobre a importância de se 

conhecer mais profundamente essa temática, promovendo 

assim uma maior conscientização por parte desses.  

Fundamentados na disseminação e nos riscos 

oferecidos pelo uso abusivo das anfetaminas e da repercussão 

social que isso representa, essa pesquisa tem por objetivo 

analisar as potenciais motivações que possam levar 

graduandos de Enfermagem e Odontologia da Universidade 

Federal da Paraíba ao uso de anfetaminas e o perfil desse 

potencial uso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A referente pesquisa trata-se de um estudo transversal, 

quantitativo e qualitativo, dotado de caráter exploratório. Foi 

realizada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro 

de Ciências da Saúde, Campus I, João pessoa, com alunos dos 

cursos de Enfermagem e Odontologia, estando estes 

regularmente matriculados na disciplina de Farmacologia 

Básica, sendo esta voltada para alunos de enfermagem e 

odontologia, ou Farmacologia Aplicada a Enfermagem, voltada 
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só para o curso de enfermagem, durante os semestres 2017.1 

e 2017.2, o que concedeu um quantitativo de 179 estudantes. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário, no 

qual os alunos responderam a 3 perguntas objetivas, com 3 ou 

4 alternativas para assinalar, sendo correto apenas assinalar 

uma alternativa sobre a condição de uso, o conhecimento 

clínico e as motivações que poderiam conduzir a um potencial 

uso de anfetaminas por parte dessa população, visando assim 

uma caracterização melhor dessas motivações.  

A primeira pergunta abordava sobre em quais condições 

os estudantes estariam dispostos a fazer uso de anfetaminas, 

e tinha como alternativas: com prescrição e acompanhamento 

médico, sem prescrição e acompanhamento médico ou não 

usaria em face dos seus riscos; a segunda pergunta 

questionava sobre o conhecimento do discente sobre as 

indicações clínicas e riscos promovidos pelas anfetaminas e 

tinha como alternativas: desconhece, conhece superficialmente 

e conhece de forma aprofundada; e a terceira questão procurou 

saber qual a motivação, dentre as opções apresentadas, levaria 

ao uso de anfetaminas, sendo estas: estimulante psicomotor 

para melhor desempenho acadêmico e/ou laboral, como 

inibidor de sono e fadiga, como inibidor de apetite ou como 

recreativo. 

Os questionários foram aplicados durante as aulas de 

farmacologia, levando uma média de 15 minutos. Foi realizada 

uma explanação sobre o que se tratava a pesquisa, foi 

informado que os dados fornecidos como CPF/RG e suas 

respostas estavam resguardadas em sigilo em detrimento de 

suas identidades e que os alunos poderiam vir a desistir a 

qualquer momento de participar da pesquisa. Então, os alunos 
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que permitiram a sua participação preencheram e assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de 

acordo com a resolução 466/2012. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde com protocolo n° 0728/16 e CAAE: 

61919616.4.0000.5188. Todos os cuidados foram tomados e 

nenhum dano foi exibido. 

Após a coleta dos dados informativos na forma de 

questionário, como instrumento de avaliação aplicado nas 

turmas, os dados foram transformados em porcentagens, e 

estas foram compilados no editor de planilhas Microsoft Office 

Excel 2007 e plotados na forma de tabelas para uma melhor 

representação. De tal forma, que se pode aferir as principais 

motivações de uso nessa população estudada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi baseado numa amostra de 179 

questionários, sendo 91 mulheres e 11 homens do curso de 

enfermagem, e 49 mulheres e 28 homens do curso de 

odontologia.  

O questionário indagou aos discentes três questões, 

sendo estas, as condições de uso de anfetaminas, o 

conhecimento do discente sobre as indicações clínicas e riscos 

promovidos pelas drogas e por fim, quais motivações levariam 

a buscar o uso destas. 

O primeiro quesito que vale destacar é que nesta 

pesquisa a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, sendo 

78,21% dos entrevistados mulheres e apenas 21,79% homens.  
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Em artigo que pesquisou o consumo de estimulantes em 

universitários da área da saúde na cidade de Ponta Grossa-PR, 

afirmava que dentre o universo amostral da pesquisa, 9,8% dos 

estudantes (n=78) já tinham utilizado algum estimulante 

cerebral de forma off-label, (uso fora das diretrizes 

homologadas para aquele fármaco pela Anvisa), e que esses 

acadêmicos eram em sua maioria do sexo feminino, 74,3% 

(n=58). Logo, a predominância do consumo entre os estudantes 

do sexo feminino com idade entre 18 a 25 anos torna-se 

justificável, visto que esse grupo representa a maioria dos 

matriculados dentro dos cursos de graduação na área da saúde 

(CORDEIRO; PINTO, 2017). Inclusive, essa tendência também 

foi mencionada no estudo de Graça (2013).  

Outro quesito é que o número de alunos é maior no curso 

de enfermagem, sendo estes 56,98%, do que no de 

odontologia, que corresponde a 43,02% e a quantidade de 

homens que cursam odontologia é maior do que a quantidade 

de homens que cursam enfermagem. Para o total de 

entrevistados em enfermagem, os homens representam apenas 

10,78%, já em odontologia, os homens representam uma 

população maior, sendo estes de 36,36%.  

Nas mulheres do curso de enfermagem, 69,2% só 

usariam com prescrição e acompanhamento médico; 7,7% 

usariam sem prescrição e sem acompanhamento; e 23,1% não 

usariam em face dos seus riscos. Já para os homens do curso 

de enfermagem, 54,5% só usariam com prescrição e 

acompanhamento médico; 27,3% usariam sem prescrição e 

sem acompanhamento; e 18,2% não usariam em face dos seus 

riscos. 
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Tabela 1 – Enfermagem: Condições para o uso de anfetaminas 

Condições de uso Homens % Mulheres % 

Apenas com prescrição 

médica e 

acompanhamento 

    06 54,5     63 69,2 

Mesmo sem prescrição 

médica e 

acompanhamento 

    03 27,3     7 7,7 

Não usaria em face de 

seus riscos 

    02 18,2     21 23,1 

Total     11      91  

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

Nas mulheres do curso de odontologia, 59,2% só 

usariam com prescrição e acompanhamento médico; 6,1% 

usariam sem prescrição e sem acompanhamento; e 34,7% não 

usariam em face dos seus riscos. Já para os homens do curso 

de odontologia, 67,9% só usariam com prescrição e 

acompanhamento médico; 7,1% usariam sem prescrição e sem 

acompanhamento; e 25,0% não usariam em face dos seus 

riscos. 

Conforme Lima et al. (2018) diz que “a automedicação é 

a prática de consumir medicamentos por conta própria, visto 

que há uma série de fatores que a leva a ser praticada tão 

comumente”. A automedicação é uma prática frequente entre 

os estudantes do curso de Enfermagem, assim como em 

universitários de outros cursos e de outras instituições de 

ensino superior. Esta prática também está presente em outros 

segmentos da população (SILVA; GOULART; LAZARINI, 

2014).  
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Tabela 4 – Odontologia: Condições para o uso de anfetaminas 
Condições de uso  Homens % Mulheres %  

Apenas com prescrição 

médica e 

acompanhamento 

     19 67,9     29 59,2  

Mesmo sem prescrição 

médica e 

acompanhamento 

     02 7,1     03 6,1  

Não usaria em face de 

seus riscos 

     07 25,0     17 34,7  

Total      28      49   

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

Tomasini, Ferraes e Santos (2015), relatam em seu 

estudo que 87,4% acreditam que a automedicação pode trazer 

algum dano à saúde e 12,6% não creem que a automedicação 

ofereça riscos. 

Foi observado que independente do curso e sexo, os 

alunos, em sua grande maioria dizem que só usariam as 

anfetaminas condicionados a uma prescrição e 

acompanhamento médico ou não usariam em face dos seus 

riscos. Porém, segundo os dados, vale destacar que 27,3% dos 

homens de enfermagem usariam mesmo sem prescrição e 

acompanhamento médico, o que representa uma porcentagem 

consideravelmente elevada. Nesse aspecto da temática, foi 

possível verificar que os alunos de odontologia dessa amostra 

são mais cautelosos quanto à condição de uso que os de 

enfermagem. 

No aspecto conhecimento sobre indicações clínicas e 

riscos promovidos pelas drogas, 12,1% das mulheres de 
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enfermagem desconhecem, 76,9% conhecem superficialmente 

e 11,0% conhecem de forma aprofundada. Para os homens, 

27,3% desconhecem, 63,6% conhecem superficialmente e 

9,1% conhecem de forma aprofundada. 

 

Tabela 2 – Enfermagem: Conhecimento das indicações clínicas 

e riscos promovidos pelas anfetaminas 
Nível de conhecimento Homens % Mulheres % 

Desconhece     03 27,3     11 12,1 

Conhece superficialmente     07 63,6     70 76,9 

Conhece de forma 

aprofundada 

    01 9,1     10 11,0 

 

Total     11      91  

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

No aspecto conhecimento sobre indicações clínicas e 

riscos promovidos pelas drogas, 16,3% das mulheres de 

odontologia desconhecem seus riscos, 79,6% conhecem 

superficialmente e 4,1% conhecem de forma aprofundada. Para 

os homens, 21,4% desconhecem, 67,9% conhecem 

superficialmente e 10,7% conhecem de forma aprofundada. 

 

Tabela 5 – Odontologia: Conhecimento das indicações clínicas 

e riscos promovidos pelas anfetaminas 
Nível de conhecimento Homens % Mulheres % 

Desconhece     06 21,4     08 16,3 

Conhece superficialmente     19 67,9     39 79,6 
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Conhece de forma 

aprofundada 

    03 10,7     02 4,1 

 

Total     28      49  

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

No aspecto conhecimento sobre indicações clínicas e 

riscos promovidos pelas drogas pudemos constatar que a 

maioria dos alunos conhecem de forma superficial as 

anfetaminas, e isso pode ser observado nos dois cursos e em 

ambos os sexos. Esse fato pode decorrer da insuficiente 

abordagem que é oferecida aos estudantes ao longo da sua 

formação acadêmica sobre esta temática, mostrando a 

precariedade da atenção a saúde dada a essa problemática que 

possa prevenir e minimizar danos a essa população.  

Uma boa parcela do público-alvo desconhece totalmente 

do que se trata as anfetaminas, sendo 12,1% das mulheres e 

27,3% dos homens de enfermagem. Já no curso de 

odontologia, 16,3% das mulheres e 21,4% dos homens 

desconhecem indicações clínicas e riscos das anfetaminas. 

Facilitando assim o uso dessa droga sem o discente conhecer 

os seus verdadeiros benefícios e malefícios. 

Em relação aos motivos que levariam a buscar o uso de 

Anfetaminas, 52,7% das mulheres de enfermagem usariam 

como estimulante psicomotor para melhor desempenho 

acadêmico e/ou laboral, 33,0% usariam como inibidor de sono 

e fadiga, 9,9% como inibidor do apetite para controle do peso 

corporal e 4,4% usariam de modo recreativo. Já com os 

homens, 45,4% usariam como estimulante psicomotor para 

melhor desempenho acadêmico e/ou laboral, 27,3% usariam 

como inibidor de sono e fadiga, 0,0% como inibidor do apetite 
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para controle do peso corporal e 27,3% usariam de modo 

recreativo. 

 

Tabela 3 – Enfermagem: Motivações que levaria ao uso de 
anfetaminas 

Motivações Homens % Mulheres % 

Como estimulante psicomotor 

para melhor desempenho 

acadêmico e/ou laboral 

     05 45,4     48 52,7 

Como inibidor de sono e 

fadiga 

 

    03 27,3     30 33,0 

Como inibidor de apetite para 

controle de peso corporal 

    00 0,0     09 9,9 

 

Como droga de uso recreativo     03 27,3     04 4,4 

Total     11      91  

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

Em relação aos motivos que levariam a buscar o uso de 

Anfetaminas, 51,0% das mulheres de odontologia usariam 

como estimulante psicomotor para melhor desempenho 

acadêmico e/ou laboral, 34,7% usariam como inibidor de sono 

e fadiga, 14,3% como inibidor do apetite para controle do peso 

corporal e 0,0% usariam de modo recreativo. Já com os 

homens, 60,7% usariam como estimulante psicomotor para 

melhor desempenho acadêmico e/ou laboral, 28,6% usariam 

como inibidor de sono e fadiga, 7,1% como inibidor do apetite 

para controle do peso corporal e 3,6% usariam de modo 

recreativo. 
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Tabela 6 – Odontologia: Motivações que levaria ao uso de 

anfetaminas 
Motivações Homens % Mulheres % 

Como estimulante psicomotor 

para melhor desempenho 

acadêmico e/ou laboral 

    17 60,7     25 51,0 

Como inibidor de sono e fadiga 
 

    08 28,6     17 34,7 

Como inibidor do apetite para 

controle do peso corporal 

    02 7,1     07 14,3 

 

Como droga de uso recreativo     01 3,6     00 0,0 

Total     28      49  

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

Nas motivações concluímos que, independente de curso 

e sexo, a grande maioria dos alunos assinalaram a alternativa 

que corresponde que usariam como estimulante psicomotor 

para melhor desempenho acadêmico e/ou laboral e como 

segunda opção assinalaram que usariam como inibidor de sono 

e fadiga.  

Conforme pesquisa de Cordeiro e Pinto (2017), que 

pesquisou sobre o consumo de estimulantes em acadêmicos, 

no quesito motivações para o consumo destas substâncias, 

82% (n=64) dos estudantes afirmaram fazer uso de 

psicoestimulantes com intuito de aumentar a capacidade 

cognitiva. Dos estudantes que indicaram como motivação para 

o consumo aumentar a capacidade cognitiva, 47% (n=31) 

afirmou fazer uso com o intuito de auxiliar no estudo, ao 

aumentar a memória e a concentração, seguido da conclusão 

de trabalhos específicos como projetos ou pesquisas, cerca de 

17% (n=11).  
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Logo, assim como Cordeiro e Pinto (2017), os resultados 

da pesquisa em questão confere com a tendência observada 

por outros autores. Graça (2013), Maier et al. (2013) e Partridge 

et al. (2013) reportam motivos idênticos.  

Nesse ambiente acadêmico, a inserção de estimulantes 

se mostra cada vez maior, visto que o trabalho intelectual 

demanda concentração e disposição do discente. Esse uso é 

muitas vezes atrelado a pouca organização de estudos de 

encontro com alta carga horária do curso, o que remete ao 

acúmulo conteudista impelindo a posteriormente verdadeiras 

maratonas de estudo. Isso acontece porque a educação 

superior requer muito trabalho e dedicação por parte dos 

estudantes. Sob estas circunstâncias, universitários saudáveis 

fazem uso de substâncias psicoativas para que consigam 

estudar por mais horas e otimizar a eficácia acadêmica 

(FINGER et al, 2013).  

De acordo com Silva e Rodrigues (2014) os 

medicamentos são os principais causadores de intoxicações no 

Brasil, sendo causadores frequentes de efeitos colaterais, 

alergias, em razão da falta de informações sobre ele. 

A intoxicação é um dos principais riscos ao se 

automedicar, podendo ocorrer por vários motivos, desde uma 

posologia errada a uma tentativa de suicídio (TELES et al., 

2013). 

De acordo com a Anvisa (2013) , mesmo com o risco de 

dependência química e ou psíquica, o Brasil é o país que mais 

utiliza as anfetaminas para efeitos de perda de peso, atingindo 

cerca 9,1 doses diárias por mil habitantes no período de 2002 a 

2004.  
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Inclusive, apesar da comercialização no Brasil há mais 

de 30 anos, nem sempre essa droga foi liberada. No ano de 

2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

iniciou um processo de revisão para que pudesse ser feita a  

avaliação de risco desses fármacos e cancelou, em 2011, o 

registro dos três emagrecedores à base de anfetamina  

(anfepramona, femproporex, mazindol), permitindo que apenas 

a sibutramina fosse comercializada. Entretanto, essa decisão 

foi revogada em 2014 pelo Congresso Nacional, e então foi 

autorizada a volta ao mercado brasileiro dos anorexígenos 

derivados da anfetamina (AMARAL; LAGUARDIA; CARDOSO, 

2017). 

Baseado nisso, na questão motivações para uso, vale 

destacar que as mulheres têm maior tendência a usar como 

inibidor do apetite, com o objetivo de perda de peso, sendo 

9,9% das mulheres no curso de enfermagem e 14,3% no curso 

de odontologia, o que já para os homens esse motivo não se 

caracteriza como uma grande opção, sendo 0,0% do homens 

de enfermagem e 7,1% dos homens de odontologia.  

Entretanto, quando se fala em motivação por modo 

recreativo, os homens são muito mais tendenciosos a seguirem 

essa motivação e a situação se inverte do caso anteriormente 

abordado. Enquanto as mulheres do curso de enfermagem e 

odontologia usariam em menor proporção, 4,4% e 0,0% 

respectivamente, 27,3% dos homens do curso de enfermagem 

e 3,6% dos homens de odontologia usariam por essa 

motivação. Ou seja, destacamos a alta porcentagem dos 

homens, principalmente do curso de enfermagem que se 

motivariam a usar as anfetaminas de modo recreativo.  
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Esse fator merece atenção, porque no Brasil as drogas 

estão sendo cada vez mais sintetizadas em laboratórios 

clandestinos, a exemplo do ecstasy que é conhecido como a 

“droga social”, normalmente utilizada por grupos e não por 

indivíduos isoladamente. Os comprimidos de ecstasy podem 

conter apenas MDMA ou anfetamina, cafeína e metanfetamina. 

A duração de seu efeito, em média, é de oito horas, mas 

isso pode variar de pessoa para pessoa, porque as enzimas 

que eliminam a droga não estão presentes nas mesmas 

quantidades em todas as pessoas. Aqueles que possuem maior 

quantidade de enzima metabolizadora eliminam mais 

rapidamente. A previsão do tempo de duração da atividade não 

é precisa por causa dos metabólitos ativos, ou seja, mesmo o 

ecstasy tendo sido metabolizado, os produtos dessa 

metabolização continuam exercendo atividade psicoativa como 

se fosse o próprio ecstasy (MUAKAD, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

 

O uso de anfetaminas é uma das práticas que vem 

crescendo nos últimos anos por pessoas motivadas pelos seus 

possíveis benefícios, tornando-se assim um grande problema 

de saúde pública, não só para o Brasil, mas para o mundo, 

configurando uma problemática que atinge diferentes classes 

sociais. Entretanto, apesar dos dados alarmantes, a temática 

ainda não é tão abordada na sociedade.  

A amostra da pesquisa em análise demonstra o quanto 

os discentes se tornam vulneráveis ao uso das anfetaminas 

visto que, normalmente encaram uma sobrecarga das grades 

curriculares dos cursos, que é, na maioria das vezes baseada 
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em períodos com uma concentração demasiada de disciplinas. 

Ainda nesse aspecto, afora o contexto acadêmico são exigidos 

em outras obrigações cotidianas. Diante do cenário observado 

na amostra, é imprescindível uma maior preocupação e 

mobilização quanto à disseminação de informações sobre as 

anfetaminas.  

Dentro da comunidade acadêmica é recomendável a 

organização e implementação de ações preventivas e de apoio 

aos estudantes durante o curso de graduação. As instituições 

públicas de saúde precisam investir em campanhas de combate 

as drogas e também na educação das pessoas. Por 

conseguinte, será possível construir intervenções em diversos 

âmbitos da saúde para a promoção do bem-estar destes 

cidadãos. O uso de anfetaminas requer mobilização social e 

governamental para o seu combate. 

Com base nisso, se torna imprescindível a realização de 

novos estudos acerca do assunto e prioritando estudos 

qualitativos para que os estudantes possam expressar suas 

ideias havendo assim uma melhor análise da percepção dos 

estudantes sobre o uso de drogas psicoativas e que os 

resultados sejam sempre publicados, de modo a se tornar 

público os benefícios e malefícios em relação ao uso das 

anfetaminas. 
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RESUMO: Objetiva-se, no presente estudo, identificar as taxas 
das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 
nas diferentes regiões brasileiras entre os anos de 2009 a 2014, 
com destaque para evolução dos grupos de patologias na 
região Nordeste. Trata-se de investigação do tipo 
epidemiológica, ecológica e inferencial, de abordagem 
quantitativa, utilizando dados secundários do Sistema de 
Informações sobre Internações Hospitalares (SIH-SUS) das 
cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes com valores 
transformados em taxas e apresentados por regiões. Como 
resultados, identificaram-se redução geral nas taxas entre os 
anos investigados e valores semelhantes entre as regiões, 
porém as maiores e menores são registradas respectivamente, 
pelas regiões Norte e Sudeste do país. A região Nordeste 
apresentou onze grupos com reduções de taxas ao longo dos 
anos, porém com incremento nos demais. Com relação aos 
grupos prevalentes, registraram-se as Pneumonias, 
Gastroenterites, Insuficiência Cardíaca e Doenças 
Cerebrovasculares. Esses dados servem de embasamento aos 
gestores como resultado do processo de trabalho na porta de 
entrada do sistema no país e como alerta para o crescimento 
de algumas patologias crônicas que necessitam de programas 
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e ações urgentes para investir e incentivar a prevenção, reduzir 
as complicações e minimizar os gastos nos demais níveis de 
atenção. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Indicadores de 

Serviços. Prevenção de doenças. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia Saúde da Família representa, atualmente no 

Brasil, um modelo de atenção à saúde que vem ganhando 

bastante espaço nas últimas décadas. Este modelo 

denominado de Modelo Saúde da Família representa uma 

proposta de incentivo de mudanças no modelo assistencial em 

saúde que emergiu a partir da década de 1990. Trabalha a partir 

das necessidades de saúde da população e não apenas com a 

demanda espontânea ou oferta de serviços. As ações são 

prestadas de modo contínuo e integral por equipes 

multiprofissionais que compartilham objetivos e compromissos 

com os resultados sanitários e econômicos, objetivando a 

integração e a organização das atividades em um território 

definido, com o propósito de enfrentar e resolver os problemas 

identificados (FERTONANI et al, 2015). Possui equipes 

compostas por médicos, enfermeiros, odontólogos e auxiliares 

com população registrada para atendimento variando entre, 600 

a 1000 famílias. 

Em 21 de setembro de 2017, a Portaria GM/MS n.º 2.436, 

aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e 

revisou as diretrizes para a organização desse nível de atenção 

no  âmbito do SUS. A Atenção Básica é definida, portanto, como 

o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
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tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos 

e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, 

sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária, 

tratando-se de um conceito ampliado, que se aplicado na 

prática tem potencialidades reais de alcançar o cumprimento 

dos princípios do SUS (BRASIL, 2017). 

Porém, em alguns casos, devido às fragilidades 

estruturais e/ou de recursos humanos e materiais, são geradas 

situações de saúde na qual a Atenção Básica não consegue 

desempenhar seu papel no conjunto de ações de saúde, 

fazendo com que os usuários busquem os níveis secundários e 

terciários para resolução de seus problemas de saúde 

resultando em internações hospitalares que sobrecarregam o 

sistema e ampliam as despesas evitáveis devido as Internações 

por Condições Sensíveis a Atenção Primaria (ICSAP). Esse 

termo vem a ser um indicador de atividades hospitalares como 

medida de efetividade da atenção básica. Foi trabalhado por 

Billings et al na década de 1990 e é usado na atualidade como 

representativo de problemas de saúde para os quais a ação da 

Atenção Básica diminuiria o risco de internações (PEREIRA, 

2014). 

Para tanto, o presente estudo objetiva identificar as taxas 

das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 

nas diferentes regiões brasileiras entre os anos de 2009 a 2014, 

com destaque para evolução dos grupos de patologias na 

região Nordeste. 

 

 

  



CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA: MENSURAÇÃO DE TAXA 
GERAL NAS REGIÔES E POR GRUPOS NO NORDESTE 

701 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é do tipo epidemiológico, ecológico e 

inferencial, de abordagem quantitativa. Para coleta de dados  

foram  utilizados dados secundários resultantes do banco de 

dados do Sistema de Informações sobre Internações 

Hospitalares (SIH-SUS), disponível em www2.datasus.gov.br, 

através do software TabWin 32, no qual foi realizado a 

tabulação dos dados das cidades com mais de 100.000 

habitantes segundo os grupos de patologias que compõem a 

lista brasileira de condições sensíveis à atenção primária à 

saúde com posterior padronização populacional conforme 

dados do Censo Demográfico do IBGE relativos aos anos de 

2009 a 2014.  

Compuseram a amostra, as cidades com mais de 

100.000 habitantes apontadas pelo Censo Demográfico do 

IBGE, distribuídas respectivamente a cada ano por, 273, 282, 

286, 288, 299 e 300 cidades com representação de 54,40% a 

55,80% da população brasileira entre os anos de estudo. 

Realizou-se, inicialmente, a coleta dos dados brutos 

(frequência) segundo variáveis previamente selecionadas na 

ferramenta TabNet Win32 2.7 (cidades e patologias) e 

utilizando os arquivos provenientes da transferência de 

arquivos do SIHSUS – RD – AIH Reduzida, ambos disponíveis 

para download e tabulação em www2.datasus.gov.br / Serviços 

/ Transferência de Arquivos (Arquivo de Dados; Arquivos de 

Programas; Download de TabWin; Arquivos de definições para 

tabulação). 

A planilha resultante com as frequências por cada 

diagnóstico selecionado foi transferida para o Excel for 

Windows e ajustadas segundo os grupos de patologias de 

http://www.datasus.gov.br/
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ICSAP baseado na Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008 

(BRASIL, 2008). O ajuste das taxas de internações foi realizado 

a partir dos dados brutos segundo a população de cada cidade 

(Taxa por 10.000 habitantes) para tornar as cidades 

comparáveis entre si e agrupadas segundo sua localização em 

cada região brasileira, seguindo  fórmula: 

 

Txv =
Dados brutos das ICSAP na região "v"

População das cidades > 100𝑚𝑖𝑙 ℎ𝑎𝑏 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 "𝑣" 
 𝑥 10.000 . 

 

A presente proposta de investigação científica seguiu 

os preceitos éticos demandados pelo Conselho Nacional de 

Saúde na Resolução No 196/96, revogada e substituída pela 

Resolução No 466 de 12/12/2012 (BRASIL, 2012). O projeto foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba, sob Protocolo nº 696/13 e CAAE: 

25550013.0.0000.5188, em sessão realizada em 27 de 

fevereiro de 2014, considerando-o aprovado para execução. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após extração da tabela de dados brutos de ICSAP por 

cidades foi construída a tabela das Taxa de internações por 

grupo de CSAP por cidade e posteriormente, por regiões. A 

conversão em taxas foi realizada com fins de inserir 

comparabilidade entre as regiões, sendo padronizadas para 

cada 10.000 habitantes. Esses dados geraram os gráficos de 

Taxas de ICSAP por região/Brasil (Figura 1) e Taxas de ICSAP 

por grupos prevalentes por ano para a região Nordeste (Figura 

de 2). 
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Observa-se na Figura 1, que as taxas de Internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Primária entre as regiões, 

estiveram assim representadas em ordem decrescente por ano: 

2009 e 2011 (Norte, Centro-Oeste, Sul, Nordeste, Sudeste); 

2010 (Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste); 2012 e 

2013 (Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste); 2014 (Sul, 

Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste). Tomando como 

referência a média nacional, observa-se padrão semelhante 

representado pelo Nordeste; abaixo da média, a região Sudeste 

e acima dela; as regiões Norte, Sul e Centro-Oeste. 

 
Figura 1 - Taxas de ICSAP por região/Brasil para todas as 
idades nas cidades com mais de 100 mil habitantes – Brasil, 
2009 a 2014. 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2014. Sistema de Informações Hospitalares / 
DATASUS - Ministério da Saúde 

 

 Nesse contexto, é possível observar que as maiores 

taxas são registradas pela região Norte entre os anos de 2009 

e 2011 a 2013; pela região Centro-Oeste em 2010; e pela região 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Região Norte 141,67 135,74 141,73 139,65 127,71 116,39

Região Nordeste 110,73 111,59 109,89 103,39 102,19 97,17

Região Sudeste 99,08 101,83 98,86 95,86 90,84 89,81

Região Sul 126,52 130,73 128,68 127,64 124,32 121,99

Região Centro-Oeste 137,67 146,40 135,39 127,47 121,99 108,34

Brasil 110,49 113,00 110,52 106,85 102,42 98,71
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Sul, em 2014. A região Centro-Oeste ocupa as segundas 

maiores taxas nos anos de 2009 e 2011; o Sul em 2013; e o 

Norte em 2014. As menores taxas são alcançadas pela região 

Sudeste em todos os anos em estudo. Em estudo realizado 

durante o período de 7 anos (1999-2007) o Sudeste também 

registrou as menores taxas de ICSAP e a região Norte a maior 

(PEREIRA, 2015). 

A região Sudeste se destaca como a mais populosa do 

país com maior valor de Produto Interno Bruto (PIB) (56%) e 

ainda, o segundo índice de Desenvolvimento Humano do país. 

Compõe-se pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais. Além de apresentar as menores 

taxas de ICSAP, observadas neste estudo, também possui a 

menor proporção de indivíduos internados entre as demais 

regiões por todas as patologias, porém registra o maior número 

médio de consultas médicas (PAIM et al, 2011; PEREIRA, 

2014). 

Já a região Norte, composta pelos estados Acre, 

Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 

possui a menor densidade populacional, menor PIB per capita, 

elevadas taxas de analfabetismo, menores cobertura de 

esgotamento sanitário, elevadas taxas de mortalidade infantil e 

é a segunda região mais pobre, depois do Nordeste (PEREIRA, 

2014). Condições essas, agravantes no desenvolvimento de 

patologias.  

A região Centro-Oeste é formada pelos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e 

destacou-se, em 2004, pelos maiores percentuais de 

municípios com cobertura pelo PSF, com representação de 

65,44% (PEREIRA et al, 2014). 
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O Nordeste brasileiro é a região que possui o maior 

quantitativo de estados do País: Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, 

que semelhante à região Norte apresenta, em comparação com 

as demais, menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita, além 

de maiores taxas de analfabetismo, menores coberturas de 

esgotamento sanitário e maiores taxas de mortalidade infantil, 

variáveis importantes na ocorrência de maiores taxas de 

ICSAP. Além do mais, em relação à utilização dos serviços de 

saúde, essas regiões apresentam-se como aquelas com 

menores números médios de consulta e maiores dificuldades 

de acesso (PEREIRA et al, 2014). 

Por fim, a região Sul é a menor das regiões brasileiras. 

Composta pelos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, possui os melhores indicadores de saúde, 

menores taxas de mortalidade, melhor qualidade de vida, 

educação e a menor taxa de desigualdade socioeconômica. 

Entre os anos de 1998 e 2004 teve suas proporções de 

cobertura pelo PSF acrescidas em mais de 700%, ficando 

acima do crescimento médio nacional (PEREIRA et al, 2014). 

É possível ainda extrair da Figura 1 que todas as regiões 

apresentaram redução de taxas em 2014 com relação a 2009, 

sendo a maior redução ocorrida na região Centro-Oeste 

(21,31%), seguida da região Norte (17,85%) e da região 

Nordeste (12,24%). A menor redução foi registrada pela região 

Sul (3,58%) e pela região Sudeste (9,35%).  

Cenário diferente foi encontrado entre os anos de 2000 

e 2006, onde as maiores reduções se deram nas regiões Sul 

(23,2%), Sudeste (16,9%) e Nordeste (15,6%) e as menores, na 

região Norte (4%) e região Centro-Oeste (9,4%) (PROJETO 

ICSAP, 2009). Esses dados refletem ocorrências contrárias, 
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evidenciando que as regiões que já haviam registradas altas 

reduções em anos anteriores apresentaram reduções menores 

na atualidade e vice-versa. 

Apesar das divergências encontradas entre as regiões, 

Almeida et al (2013) observaram que houve uma tendência 

positiva em relação à equidade na utilização dos serviços de 

saúde brasileiro entre os anos de 1998 e 2008, indicando 

provável consolidação do SUS depois de suas duas décadas 

de implantação (1988-2008). Andrade et al (2013) alegam que 

a comparação inter-regional sugere que o Programa de Saúde 

da Família é um elemento compensador das desigualdades 

socioeconômicas e regionais na atenção primária no Brasil. 

Moretti (2016) constatou a ocorrência de uma expansão 

significativa dos programas de saúde da família em todo o Brasil 

entre os anos de 1998 e 2016: 40.490 foram implantados em 

5.483 municípios, cobrindo 64,2% da população.  

Essa expansão progressiva dos Programas de Saúde da 

Família e os Programas de Agentes Comunitários de Saúde no 

país também proporcionou melhoria de acesso aos serviços de 

saúde, principalmente aos mais pobres. Esses programas 

constituíram-se em estratégias para superação dos problemas 

decorrentes do modelo biomédico, ampliando a abordagem aos 

problemas de saúde através das ações de promoção, 

prevenção, tratamento de doenças e reabilitação como foco na 

família, grupos e comunidades. Há, também, o resgate aos 

conceitos de integralidade, tendo a atenção básica como porta 

de entrada do sistema articulada aos demais níveis de atenção  

(FERTONANI et al; 2011). 

 Calculando-se a Variação Percentual Relativa (VPR) a 

partir da diferença entre os valores do ano final do período de 

tempo estudado e o valor observado no ano de início dividido 
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pelo valor do ano de início (PEREIRA et al, 2015), encontra-se 

uma redução percentual dos valores em 2014 quando 

comparado com 2009, representado por 17,85% na região 

Norte; 12,24% no Nordeste; 9,35% no Sudeste; 3,58% no Sul; 

21,31% no Centro-Oeste e 10,66% no Brasil. 

 Na figura a seguir, apresenta-se detalhadamente por 

grupo de patologias, a evolução das internações na região 

Nordeste nos anos de investigação. 

Com relação aos grupos de patologias prevalentes na 

região Nordeste, registra-se Pneumonias, Gastroenterites e 

Insuficiência Cardíaca (2009 a 2012), Pneumonias, 

Gastroenterites e Doenças cerebrovasculares (DCV) (2013), 

Pneumonias, DCV, Gastroenterites (2014). 

As Pneumonias registraram o maior número de 

internações nos anos em estudo. As Gastroenterites 

apresentaram-se ocupando os segundos e terceiros maiores 

números de casos semelhantes ao padrão apresentado entre 

os anos de 1999 e 2006 entre menores de 20 anos com 

destaque para maiores taxas de Gastroenterites nas regiões 

Norte e Nordeste (PEREIRA et al, 2015). 

Em estudo realizado no estado do Piauí, na região 

Nordeste, com o grupo etário menor de cinco anos entre os 

anos de 2000 e 2010, destacaram-se as gastrenterites 

infecciosas e complicações, pneumonias bacterianas e asma 

(PEREIRA et al, 2015). Coincidindo dois grupos de patologias 

com o estudo em análise. 
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Figura 2 - Evolução dos Grupos de ICSAP na Região
Nordeste para todas as idades nas cidades com mais de 100
mil habitantes – Brasil, 2009 a 2014

Fonte: Pesquisa direta. 2014. Sistema de Informações 
Hospitalares/DATASUS – Ministério da Saúde 
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Doenças cardiovasculares como a Insuficiência 

Cardíaca e as DCV também estiveram entre as três maiores 

taxas de internações. Em pesquisa realizada na região de 

saúde de São José do Rio Preto, nos pacientes com idade 

superior a 39 anos apresentaram como grupos de ICSAP mais 

frequentes, insuficiência cardíaca, angina, doenças 

cerebrovasculares e hipertensão arterial. A insuficiência 

cardíaca, atualmente, é umas das consequências mais graves 

do envelhecimento do sistema circulatório, constitui a causa de 

maior hospitalização e alta mortalidade de idosos (Marques et 

al, 2014; Ferreira et al, 2014) 

Esses grupos de patologias merecem destaque em 

virtude de serem caracterizadas, mundialmente, pelas maiores 

causas de morbi-mortalidade e invalidez, e além de 

acometerem um grande número de pessoas, também 

representam elevados custos sociais e econômicos. Os gastos 

com medicamentos, internações e atenção de alta 

complexidade possuem impacto significativo no orçamento dos 

órgãos financiadores da saúde. Em 2007, registrou-se 

1.157.509 internações por doenças cardiovasculares no SUS 

(10,22% do total do país) com a Insuficiência Cardíaca como 

principal causa. Comparando com os custos, em novembro de 

2009, foram registradas 91.970 internações, totalizando um 

custo de R$165.461.644,33, segundo o Ministério da Saúde 

(DATASUS). Outro agravante relacionado às doenças 

cardiovasculares também merece destaque: a doença renal 

terminal ocasionou a inclusão de 94.282 indivíduos em 

programa de diálise no SUS e respondeu por 9.486 óbitos, em 

2007 (PEREIRA et al, 2013). 

Caracterizam-se, também, por representarem algumas 

das doenças crônicas. No Rio de Janeiro, as doenças crônicas 
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foram responsáveis por mais da metade das ICSAP em idosos 

(Marques et al, 2014). 

A insuficiência cardíaca e as doenças cerebrovasculares 

são consideradas morbimortalidades geradas, na maioria das 

vezes, por graves problemas crônicos, a exemplo da 

hipertensão e da diabetes mellitus e dentre os grupos 

populacionais, os idosos possuem maior vulnerabilidade. Com 

intuito de prevenir, diagnosticar, tratar e controlar estas 

patologias na atenção básica de saúde foi estabelecido como 

prioridade o Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão e à Diabetes, porém apresenta-se mais como 

protocolo de orientação do que como política de reorganização 

de práticas (PEREIRA, 2015). 

No Nordeste, o ano de 2014 em relação a 2009 (Figura 

2), foi registrada a reduções de taxas, estando representadas 

por: taxa geral de condições evitáveis (18%), gastroenterites 

(53%), anemia (55%), deficiências nutricionais (32%), 

pneumonias (14%), asma (43%), doenças pulmonares (16%), 

hipertensão (25%), insuficiência cardíaca (13%), diabetes 

mellitus (7%), inflamação de órgãos pélvicos (10%) e; aumento 

das doenças preveníveis por imunização (104%), infecção de 

VAS (9%), angina (24%), doenças cerebrovasculares (52%), 

epilepsias (29%), infecções urinárias (7%), infecção da pele e 

tecido subcutâneo (42%) úlcera gastrointestinal (41%) e 

doenças relacionadas ao pré-parto e parto (69%).  

Assim, percebe-se a redução em onze grupos com maior 

destaque para as Anemias, Gastroenterites e Asma e aumento 

em nove grupos com maior representação das Doenças 

Preveníveis por Imunização, Doenças relacionadas ao pré-

parto e parto e Doenças Cerebrovasculares. 



CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA: MENSURAÇÃO DE TAXA 
GERAL NAS REGIÔES E POR GRUPOS NO NORDESTE 

711 
 

Em estudo realizado entre os mesmos anos na mesma 

região em pauta, porém especificamente com a população 

idosa, foi apontada uma redução geral de 36% das ICSAP, 

sendo que dezesseis grupos de patologias apresentaram 

redução e apenas três grupos apresentaram aumento 

(Condições evitáveis, Angina e Inflamações pélvicas) 

(PEREIRA et al, 2015). 

Outro estudo realizado no Estado do Rio de Janeiro, 

observou-se entre 2000 e 2010 uma redução de mais de 50% 

nas taxas globais de ICSAP, com reduções nas doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas (73,0%), seguidas pela 

hipertensão e pela insuficiência cardíaca com VRP de 60,0%, 

doenças cerebrovasculares com 48,5%, diabetes mellitus com 

42% e angina com 20,8% de VRP (Marques et al, 2012). 

Observa-se, portanto, aspectos positivos na evolução 

das Internações por Condições Sensíveis na região Nordeste, 

posto que o percentual de grupos de patologias com redução e 

estabilidade superam os incrementos (55%). 

Tais grupos comungam entre si, a possibilidade de 

serem evitadas, a exemplo das doenças infecciosas, das 

doenças preveníveis por imunização; das complicações que 

podem ser atenuadas por meio de diagnósticos e tratamento 

precoces; reduções das hospitalizações por complicações 

agudas de doenças não transmissíveis, redução das 

readmissões e tempo de permanência por diferentes condições 

crônicas. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo apontou as taxas das Internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Primária nas diferentes regiões 
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brasileiras, destacando a distribuição dos grupos de patologias 

na região Nordeste.  

Com relação às taxas apresentadas entre as regiões, 

observam-se valores aproximados, porém as maiores e 

menores são registradas respectivamente, pelas regiões Norte 

e Sudeste do país, com todas apresentando redução em 2014 

com relação a 2009. 

No que se refere às taxas dos grupos de ICSAP 

prevalentes na região Nordeste, percebe-se que apesar do 

destaque atingido pelas pneumonias em todos os anos de 

estudo, é possível observar padrões de patologias distintas 

ocupando o segundo e terceiro lugares, variando entre 

Gastroenterites, Insuficiência Cardíaca e Doenças 

Cerebrovasculares; sendo as duas últimas doenças crônicas. 

Nesse aspecto, apesar da redução das taxas gerais, é 

importante destacar que alguns apresentaram aumento, a 

exemplo de algumas patologias crônicas, merecendo destaque 

e atenção dos gestores de saúde para o direcionamento de 

políticas direcionadas a tais patologias. 
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RESUMO: Entre as doenças infecciosas emergentes e 
reemergentes, as arboviroses transmitidas  por mosquitos 
vetores, são considerados desafios para a saúde pública. O 
reconhecimento precoce da transmissão local, seguido de 
rápido e efetivo controle de vetores e incentivo aos programas 
de mobilização social, podem ampliar as medidas de prevenção 
e minimizar o risco de disseminação reduzindo a ocorrência de 
surtos repentinos causados por arbovírus. O presente trabalho 
objetivou identificar a ocorrência de arboviroses e correlacioná-
las com aspectos socioambientais na comunidade Santa 
Bárbara, João Pessoa/PB. Para caracterizar os fatores 
epidemiológicos, traçar o perfil sociodemográfico e avaliar a 
percepção dos moradores quanto à atuação da equipe de 
atenção básica, realizou-se a aplicação de um questionário 
investigativo aos moradores da comunidade. Buscando 
correlacionar as questões socioambientais que poderiam estar 
influenciando na presença e manutenção dos vetores na 
comunidade utilizou-se uma abordagem descritiva a partir de 
dados coletados durante as visitas domiciliares. Observou-se 
que a maior parte 98% da Comunidade Santa Bárbara é 
marcada pela ausência de saneamento básico. A mesma é 
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cercada por uma área de proteção ambiental, a qual os 
moradores utilizam como local de descarte de resíduos sólidos, 
além de utilização da área para a prática da agricultura de 
subsistência. O índice de casos de arboviroses constatado na 
área trabalhada foi de 60,3%, sendo destes 39,2% acometidos 
por Dengue.  
Palavras-chave: Monitoramento Epidemiológico. Infecções por 
arbovírus. Insetos Vetores. 
 
INTRODUÇÃO 

Entre as doenças infecciosas reemergentes, os 

arbovírus transmitidos por vetores, são considerados um 

grande desafios para a saúde pública (CHIARAVALLOTI,2002). 

Os vírus da Dengue, Chikungunya e Zika são transmitidos por 

mosquitos do gênero Aedes, particularmente Aedes aegypti e 

Ae. albopictus.  

A primeira espécie, presenta um comportamento 

antropofílico sendo encontrada com maior frequência em locais 

de aglomeração humana, realizando o repasto sanguíneo e o 

repouso no interior de domicílios. Conhecer os aspectos 

epidemiológicos da doença em áreas endêmicas é essencial 

para implementação de intervenções para o equacionamento 

da transmissão (CAMARA, 2016). 

As modificações dos ecossistemas pela ação humana, 

as mudanças climáticas e o processo da globalização estão 

diretamente associados com a incidência de arboviroses no 

país (BATISTELLA, 2015). Os investimentos públicos em 

políticas de controle ambiental por sua vez, incluem o controle 

ambiental de vetores buscando propiciar melhorias nas 

condições de vida da população e no meio ambiente (BRASIL, 

2010) em prol da qualidade de vida.  
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A comunidade Santa Barbara, localizada no Bairro 

Jardim Cidade Universitária, na cidade de João Pessoa-PB, 

inclusa no Distrito Sanitário III, localizado em Mangabeira foi o 

local escolhido para a realização da pesquisa, devido 

principalmente à falta de saneamento básico, ruas sem 

pavimentação e localização a uma área de proteção ambiental 

com resquícios de Mata Atlântica, cortada por um importante 

afluente do Rio Jaguaribe, o Rio Timbó (FRAGA, 2014).   

Buscou-se traçar o perfil sociodemográfico e 

epidemiológico das arboviroses na comunidade Santa Bárbara, 

João Pessoa-Brasil, avaliar a percepção dos moradores da 

comunidade quanto à atuação da equipe de atenção básica na 

identificação dos casos e acompanhamento dos moradores 

acometidos por alguma arboviroses que procuraram a USF, 

além de correlacionar fatores ambientais que podem influenciar 

a manutenção dos vetores na Comunidade.  

A comunidade em estudo é composta por 240 

residências, sendo as mesmas construídas em alvenaria e em 

sua maioria com paredes conjugadas.  

Na mesma ocorre um periódico deslocamento dos 

moradores da comunidade para as comunidades vizinhas e vice 

versa, além da chegada de novos moradores advindos de 

outras cidades e estados vizinhos.  

Apresenta ausência de saneamento básico, sendo a 

água residual (água cinza) (FIGUEIREDO,2018) lançada a céu 

aberto, indo se acumula em áreas mais baixas dos terrenos.  

A Comunidade Santa Bárbara localiza-se em área de 

proteção ambiental e apresenta fatores de ordem social e 

cultural, que contribuem para a falta de informação sobre as 

consequências de suas ações para com o meio ambiente, e na 

ausência de reflexão sobre como suas ações podem contribuir 
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de forma negativa no processo de saúde e doença dos seus 

moradores. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Realizou-se um estudo epidemiológico e 

sociodemográfico do tipo descritivo, através da aplicação de um 

questionário investigativo em uma amostra de 195 residências 

de um universo de 240 na comunidade, baseado em uma 

margem de segurança de 99%, margem de erro de 5%, 

heterogeneidade de 50% de acordo com a calculadora 

estatística6, onde em cada domicilio selecionado um dos 

moradores respondeu ao questionário sociodemográfico. 

A idade mínima de 18 anos, foi utilizado como critério de 

inclusão, por possibilitar legalmente ao participante, total 

autonomia sobre a sua livre participação na pesquisa, sem 

interferência de terceiros. A seleção das residências foi feita 

com base em sorteio aleatório de uma a cada duas casas em 

sequência linear.  

Quando a casa em questão encontrava-se fechada, se 

admitia automaticamente a casa subsequente a esta.  A 

assinatura do TCLE constou como critério de inclusão para 

utilização dos dados na pesquisa.  

Durantes as visitas domiciliares, realizou-se ainda uma 

abordagem observacional, buscando detectar as questões 

socioambientais, que podiam estar interferindo na manutenção 

e proliferação dos vetores responsáveis pela transmissão de 

arboviroses na comunidade. 

Essas variáveis foram trabalhadas estatisticamente 

utilizando-se os testes de Shapiro-Wilk para se obter o índice 

de significância das respostas obtidas no questionário e o teste 
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de Wilcoxon para verificar a normalidade da distribuição dos 

dados e sua significância.  

Os fatores socioambientais foram registrados através da 

estatística descritiva. Realizou-se a coleta de dados referentes 

a incidência de arboviroses em João Pessoa no período de 

janeiro de 2017 a maio/2018 extraídos do sistema de 

informação SINAN NET. 

O questionário utilizado na pesquisa foi validado pelo 

comitê de ética do CCS/UFPB, aplicado e avaliado na integra. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário proposto na pesquisa foi aplicado e 

avaliado na integra.Houve um total de 194 respondentes. 

Destes, 74,2%   eram do sexo feminino e 25,8% do sexo 

masculino. A faixa etária dos mesmos variou de 18 a mais de 

60 anos, tendo 13,9% deles entre 18 e 25 anos, 25,3% na faixa 

entre 25 e 35 anos, 22,2% com idade entre 35 e 45 anos, 30,4% 

na faixa etária entre 45 e 60 anos, e apenas 8,2% com idade 

superior a 60 anos.  

Com relação ao estado civil 78 (40%) se declararam 

solteiros, 56 (28,72%) dos participantes casados, 10 (5,13%) 

divorciados, e 51 (26,15%) não informaram o seu estado civil. 

Sobre o nível de escolaridade, foi constatado que 75 (38,46%) 

possuem o Ensino Fundamental incompleto, 7 (3,59) o 

fundamental completo, 28 (14,35%) o Ensino Médio incompleto, 

48 (24,61%)   Ensino Médio completo, 11 (5,6%) superior 

incompleto, 6 (3,07%) superior completo, e 20 pessoas 

(10,25%) não declararam sua escolaridade.  

Foi avaliada também neste estudo a presença de água 

encanada nas residências e se os moradores tinham o hábito 
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de armazenar água.  Neste quesito foi observado que em 193 

residências (97,9%) a água é canalizada e mesmo com acesso 

à água, 62 (32,5%) dos respondentes, afirmaram armazenar 

água em baldes, tambores e outros recipientes. Após uma 

breve caracterização do perfil dos participantes, foram 

investigados alguns pontos importantes para a pesquisa, 

iniciando-se pela presença de água encanada, onde foi 

observado que em 97,9% das casas há água encanada. 

 Mesmo com a presença de água saneada, 32,5% dos 

respondentes, afirmaram que em sua residência a água é 

acumulada em baldes, tambores, entre outros. Quando 

questionados sobre o destino da água cinza), 60,8% 

informaram que descartam na rua, 32% informaram que o 

descarte ocorre em fossas, 2,6% na mata, 2,1% descarta no 

quintal da residência e os demais não sabiam informar seu 

destino. 

Com relação à coleta de resíduo sólido, foi constatado 

que a coleta é realizada pelos órgãos públicos, com uma 

periodicidade de três vezes por semana, sendo esta uma 

resposta unânime dos participantes. 

No que diz respeito ao nível de conhecimento sobre o 

Ae. aegypti e Ae. albopictus e as arboviroses transmitidas pelos 

mesmos, 167 (85,6%) dos respondentes, afirmam ter 

conhecimento sobre o mosquito e 170 (87,6%) já ouviram falar 

de pelo menos uma das doenças transmitidas por tais vetores. 

Dos participantes da pesquisa 122 (62,56%) informaram 

ter sido acometidos por uma das arboviroses indicadas no 

questionário (Figura 1A). Entre esses 77 (63%) relatou ter sido 

acometido por Dengue, 13 (10,66%) por Zika e 9 (7,38%) por 
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Chikungunya. Com relação às infecções por mais de uma 

arbovirose, 23 (18,86%) dos indivíduos da pesquisa declararam 

ter sido acometidos por duas ou mais das três doenças 

abordadas (Figura 1B). 

Figura 1A. Índice de moradores acometidos por arboviroses, 
na Comunidade Santa bárbara. 

 

Fonte: (Nascimento, 2018) 

Figura 1B. Classificação dos acometidos por tpos de 

arboviroses. 
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Fonte: (Nascimento, 2018) 

Das 117 pessoas acometidas por uma ou mais 

enfermidades citadas, 74% procurou a Unidade de Saúde da 

Família (Figura 2A). E destas, apenas 40 (34%) fizeram algum 

tipo de exame para confirmação do diagnóstico (Figura 2B).  

Na avaliação da atuação da equipe de atenção básica 

com relação ao acompanhamento dos acometidos por 

arboviroses, todos os entrevistados afirmaram não ter recebido 

nenhum acompanhamento. 

Com relação à atuação dos agentes de endemias nas 

questões de combate e prevenção dos vetores foi possível 

verificar que 57,2% dos respondentes afirmaram receber estas 

visitas em suas residências, enquanto 39,7% deles informaram 

que não recebem vistoria e os demais, 3,1% não souberam 

informar. 

Figura 2. 2A-gráfico representativo dos acometidos por 

arboviroses que procuraram a USF .2B-acometidos que foram 

submetidos a exame diagnóstico. 
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 Fonte: (Nascimento, 2018) 

 

Sobre a periodicidade das visitas 41,3% informaram que 

os Agentes de Endemias não realizam a vistoria há meses, 6% 

recebem visitas mensais, e 3,1% não souberam informar a 

frequência das visitas (Figura 3).  

Por fim, ainda sobre as visitas dos Agentes de Endemias, 

foi constatado que em 41,3% dos casos, eles explicam como 

evitar a multiplicação do mosquito além de fazerem uma vistoria 

na residência, enquanto que em 10,3% os agentes apenas 

realizam a vistoria, mas não explicam nada a respeito de como 

evitar a multiplicação dos insetos, e os demais 5,7% afirmaram 

que os mesmos nem faziam vistoria, apenas assinam o cartão 

de visitas afixado na residência.  

Figura 3. Gráfico representativo da frequência de visitação dos 
agentes de endemias nas residências da Comunidade Santa 
Bárbara. 

 

Fonte: (Nascimento, 2018) 
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O Teste de Shapiro aplicado a cada pergunta do 

questionário apresentou resultado < 0,05, evidenciando uma 

distribuição significativa dos dados coletados. O pós-teste de 

Wilcoxon por sua vez, foi utilizado para confirmar a distribuição 

dos dados e a diferença significativa dos mesmos. O teste 

comprovou que os dados gerados através das respostas ao 

questionário obtiveram uma distribuição normal com diferenças 

significativas, apresentando valores < 0,05, valor este usado 

como referência no teste. 

Com relação aos dados coletados do SINAN, registrou-

se a incidência de arboviroses notificadas no município de João 

Pessoa e pode-se observar a prevalência de casos de Dengue 

registrando 2428 ocorrências, seguida pela Chykungunia 345 e 

pôr fim a Zika com 27 casos notificados no ano de 2017 (Figura 

4A).  

Durante o primeiro semestre de 2018 foram registrados 

875 casos de Dengue, 65 de Chykugunia e 5 de Zika. Buscou-

se ainda averiguar os casos de Dengue por bairros, no registro 

do SINAN (Figura 5B), uma vez que a mesma mostrou-se 

predominante no município e também na Comunidades 

estudada durante os períodos de 2017 e primeiro semestre de 

2018.  

Diversos problemas ambientais estão diretamente 

associados à falta ou à precariedade do saneamento, entre eles 

o alto índice de arboviroses que hora acometem a nossa 

população. Notifica-se a emergência de arboviroses em 

diferentes regiões do planeta em decorrência de mudanças 

genéticas no vírus, alteração da dinâmica populacional de 

hospedeiros e vetores ou por fatores ambientais de origem 

antropogênica(CHIARAVALLOTI,2002).. 
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Figura 4.  4A. Incidência de arboviroses em João Pessoa no 
período de janeiro a dezembro e primeiro semestre de 2018. 4B 
Bairros que registraram maior incidência de Dengue em João 
Pessoa no período de 2017. 

   

 

 

 

 

Fonte: (Nascimento, 2018) 

 

Apesar do alto índice de residência com água do 

saneamento público, 32% dessas, ainda acumula água em 

recipientes, o que revela um fato cultural marcante dessa 

população. Esses reservatórios muitas vezes se apresentam 

sem proteção servindo como um potente criadouro artificial para 

os vetores. 

Com relação à coleta dos resíduos sólidos, ressalta-se 

que apesar de uma frequente e eficiente coleta por parte dos 

órgãos públicos, os habitantes insistem em descartar os 

resíduos no peridomicílio, na mata e na margem do rio, 

causando uma grande contaminação do mesmo e mais uma 

vez favorecendo a multiplicação de criadouros artificiais. 

 Aliado a isto, as condições climáticas locais, com 

temperatura média anual de 29,3ºC e segundo Köppen e Geiger 

(1936), uma pluviosidade média anual de aproximadamente 

1888 mm, favorecem o número de criadouros disponíveis para 
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o desenvolvimento do vetor (HONÓRIO, 2015). De acordo com 

Torres (1998) a temperatura mais favorável para o 

desenvolvimento da larva do mosquito é entre 25 a 30ºC.  

Os moradores se mostraram bem informados com 

relação ao conhecimento sobre os vetores das principais 

arboviroses e as doenças por eles transmitidas. Apesar disso, 

as práticas de prevenção e combate aos mesmos não se 

mostraram presentes nas residências visitadas.  

Isso se mostrou evidente no alto índice de indivíduos 

acometidos por uma das arboviroses. Conforme mostra a figura 

2, 60,3% dos participantes da pesquisa se declararam vítimas 

de pelo menos uma das doenças, sendo a Dengue a de maior 

índice de acometimento.  

Ao relacionar a incidência de arboviroses na 

Comunidade em estudo, com os dados registrados pela 

secretaria de saúde do estado da PB sobre os casos de 

Dengue, Zika e Chikungunya no município e João Pessoa, 

pudemos observar a prevalência de casos de Dengue em 

relação ás outras arboviroses supracitadas. 

Entre as 117 pessoas acometidas por uma ou mais 

enfermidades citadas, 74% deles procurou a Unidade de Saúde 

da Família para receber atendimento médico e desses apenas 

34%   foram submetidos a algum tipo de exame para 

confirmação do diagnóstico (Fígura 3B). Isso reflete na 

legitimidade da notificação dos casos registrados e 

consequentemente na elaboração de planos de ações eficazes 

de combate, controle e prevenção da incidência de novos 

casos, uma vez que os sintomas relacionados com as principais 

arboviroses são bastante semelhantes, o que acaba interferindo 

no diagnóstico clínico preciso dessas doenças (GERMÁN 

LOEWE, 2017). A baixa confiabilidade dos dados de 
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mortalidade por dengue no SIM e no SINAN pode estar 

relacionada ao fato de a dengue caracterizar-se como uma 

doença de amplo espectro clínico e sintomatologia inespecífica, 

e, tanto na forma clássica quanto nas formas graves, o 

diagnóstico diferencial é feito com um conjunto de outras 

doenças ( SIMPLÍCIO,2007). 

Razão pela qual a investigação e confirmação 

laboratorial da dengue, especialmente é fundamental 

(MORAES, 2017). Por outro lado, reconhece-se que o acesso 

para confirmação laboratorial de dengue no Brasil ainda está 

aquém do ideal desejado, seja inexistência de kits para 

diagnóstico rápido, por problemas quanto à especificidade dos 

exames, deficiências de planejamento, gestão e funcionamento 

nos serviços de saúde. 

Segundo Silva e colaboradores a dengue é uma doença 

subnotificada globalmente. Em 2010, a Organização Mundial de 

Saúde registrou 2,2 milhões de casos de dengue , mas segundo 

Bhat, (2013) o número de casos sintomáticos de dengue 

estavam próximo dos 96 milhões ( VIANA, 2013). 

O Brasil relata mais casos de dengue do que qualquer 

outro país (TORRES, 1998), no entanto, o grau de 

subnotificação de dengue no Brasil, ainda é desconhecido.  

Segundo pesquisa realizada por Silva et al (2018) em um 

estudo para avaliar a subnotificação de dengue pelo Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Brasil, dos 

3864 pacientes durante o período de estudo de 3 anos,1 a cada 

4 pacientes tinham evidências laboratoriais de infecção por 

dengue. No entanto, para cada 20 pacientes com dengue 

identificados, apenas 1 foi denunciados ao SINAN como tendo 

dengue, evidenciando o alto índice de subnotificação de casos 

de Dengue no País. 
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De acordo com as orientações do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010), as estratégias de controle da dengue devem 

ser baseadas nas realidades territoriais e as estratégias de 

combate  ao devem ser integradas com ações de educação e 

promoção da saúde.  

Uma forma de alcançar esse objetivo seria a realização 

de uma integração entre a vigilância a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), visando diminuir o índice de pendências nos 

domicílios visitados e a redução do incômodo da sobreposição 

de visitas às famílias por diferentes equipes e serviços 

(LIBANIO,2011). 

A figura 4 por sua vez, nos leva a refletir sobre o trabalho 

dos agentes de endemias (AE) nas residências da Comunidade 

em estudo. Os resultados sugerem a ausência ou ineficácia da 

atuação dos AE na localidade. Esses dados, quando 

comparados ao alto índice de pessoas acometidas por alguma 

arbovirose, nos leva a inferir que o reflexo da falta de um 

trabalho de prevenção e combate pode ter corroborado para 

esse alto índice de casos registrados. 

Observa-se ainda que as lacunas existentes entre o 

atendimento às demandas e a atuação do poder público 

promove um crescente descrédito da população em relação às 

competências do ACE, o que dificulta a sua atuação 

(CHIARAVALLOTI , 2012). 

Fatores socioculturais marcantes dificultam a adesão da 

população às práticas preventivas, e isso possivelmente 

apresenta uma relação direta com a falta de comunicação entre 

o serviço de saúde e a comunidade (EVANGELISTA , 2017). 

Esses mesmos elementos socioculturais também contribuem 

para a falta de informação sobre as consequências de suas 

ações com o meio ambiente, e a reflexão sobre como suas 
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ações podem contribuir de forma negativa nos seus processos 

de saúde e doença.  

 É fundamental a promoção de ambientes que 

incentivem as discussões nas comunidades sobre as quentões 

ambientais e sanitárias de forma constante e efetiva. Para 

Gomes et al (2015) o protagonismo da comunidade na 

eliminação do mosquito é essencial, pois estudos demonstram 

que a grande maioria dos criadouros estão no interior dos 

domicílio. As instituições governamentais tem buscado 

organizar ações integradas de saúde, educação, comunicação 

e mobilização social, na Atenção Primária à Saúde, em especial 

a Estratégia Saúde da Família (ESF) (EVANGELISTA,2017). 

Segundo Pereira (2003) a educação em saúde 

pressupõe uma combinação de oportunidades que propiciem a 

manutenção da saúde e sua melhoria. Logo, se faz necessário 

prover ambientes que estimulem de forma permanente a 

discussão nas comunidades sobre as questões sanitárias 

relevantes (GIDDENS, 2012). O atual programa de controle do 

mosquito não abrange políticas públicas voltadas para a 

solução da grave desigualdade relativa a tais condições, 

tornando ineficientes as medidas de promoção, de vigilância e 

de educação em saúde ( BATH,2013). 

 

CONCLUSÃO 

 

Para o controle das arboviroses é imprescindível a 

participação ativa dos membros da comunidade e a 

implantação de ações educativas continuas e eficazes para 

além da simples transmissão de conteúdo, buscando 
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desenvolver a auto responsabilidade dos sujeitos para com o 

ambiente em que vivem, promovedo a conscientização e o 

empoderamento dos mesmos sobre a relação indissociável 

entre saúde e meio ambiente  e sua importância  para a 

promoção da qualidade de vida na Comunidade da qual fazem 

parte. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BATISTELLA, C.E.C. Qualificação e identidade profissional dos 
trabalhadores técnicos da vigilância em saúde: entre ruínas, fronteiras e 
projetos. Rio de Janeiro, p. 361-390, 2015. 
BHAT, T.  S., et al. The global distribution and burden of dengue. 
Nature.v.7,p.496-504. 2013 
CHIARAVALLOTI, V.B., et al. Evaluation of compliance with dengue fever 
prevention: the case of Catanduva, São Paulo, Brazil. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 5, n. 18, p.1321-1329,  2002.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº- 1.007, de 4 de maio de 
2010.Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, seção 1, p. 36, 
Brasília, 2010. 
BHAT, T.  S., et al. The global distribution and burden of dengue. 
Nature.v.7,p.496-504.  
CAMARA, T. N. L. Arboviroses emergentes e novos desafios para a saúde 
Pública no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 16, n. 50, p.1-7, 
2016. 
CESARIANO, M. B. et al. A difícil interface controle de vetores - atenção 
básica: inserção dos agentes de controle de vetores da dengue junto às 
equipes de saúde das unidades básicas no município de São José do Rio 
Preto, SP. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 23, n. 3, p. 1018-1032, julho 
2014. DONALISIOI, M. R.; FREITAS, A. R. R.; ZUBEN, A. P. B. V. 
Arboviroses emergentes no Brasil:desafios para a clínica e implicações 
para. Revista de Saúdde Pública, São Paulo, v. 51, n. 30, p. 1-6, Março 
2017. ISSN 1518-8787. 
CHIARAVALLOTI, V.B., et al. Evaluation of compliance with dengue fever 
prevention: the case of Catanduva, São Paulo, Brazil. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 5, n. 18, p.1321-1329,  2002. 
DONALISIOI, M. R.; FREITAS, A. R. R.; ZUBEN, A. P. B. V. Arboviroses 
emergentes no Brasil:desafios para a clínica e implicações para. Revista de 



DELINEAMENTO SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DAS 
ARBOVIROSES NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA. 

731 
 

Saúdde Pública, São Paulo, v. 51, n. 30, p. 1-6, Março 2017. ISSN 1518-
8787. 
EVANGELISTA, J. G. et al. A formação dos agentes de combate às 
endemias no contexto da dengue: análise documental das políticas de 
saúde. Reciis: Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde, Belo Horizonte, v. 11, n. 
1, p.1-13, 2017. 
FERREIRA, Aline Chimello; CHIARAVALLOTI NETO, Francisco; MONDINI, 
Adriano. Dengue em Araraquara,SP: epidemiologia,clima e insfestação por 
Aedes aegypti. Revista de Saúde Pública, Araraquara, São Paulo, v. 18, n. 
52, p.1-10, 2018. Mensal. 
FIGUEIREDO, M. VIDA SUSTENTÁVEL. Disponível em: 
<http://sustentareviver.blogspot.com/2012/07/o-que-sao-aguas-
cinzas.html>. Acesso em: 7 jul. 2018. 
FRAGA, L. S; MONTEIRO, S. We are information dealers: educational 
practices of endemic diseases’ battling agents at a service of zoonoses 
control in Belo Horizonte, Brazil. Saúde Soc, v. 3, n. 23, p.993-1006, 2014. 
GERMÁN LOEWE (Barcelona) (Org.). Netquest: Statistical Calculators. 
2017. Disponível em: <https://www.netquest.com/pt-br/home/paineis-
online-pesquisas>. Acesso em: 19 jul. 2017.  
GIDDENS, A. As Consequências da . Modernidade. São Paulo: Unesp, 
2012. 180 p. 
HONÓRIO, N. A., et al. Chikungunya: an arbovirus infection in the process 
of establishment and expansion in Brazil. Caderno de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 5, n. 31, p.906-908, maio 2015. Mensal. 
KOPPEN, W. Das Geographisca System dder Klimate. 44. ed. São Paulo: 
Gerd Borntraeger, v. 1, 1936. 
LIBANIO, K.R. A construção da integralidade nas práticas em saúde: o 
processo de implantação das ações de vigilância da dengue na estratégia 
de Saúde da Família do município de Piraí-RJ, 2011. 91f. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 
MAIA, L. S., et al. Conhecimentos dos agentes de endemias: aplicação de 
bases teóricas sobre saneamento e ambiente. Vigilância Sanitária em 
Debate, Natal, v. 1, n. 3, p.27-34, 30 ago. 2013. Vigilância Sanitária em 
Debate: Sociedade, Ciencia y Tecnologia. 
http://dx.doi.org/10.3395/vd.v1i3.56. 
MORAES, G. H; DUARTE, E. C. Reliability of dengue mortality data in two 
national health information systems, Brazil, 2000-2005. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 11, n. 25, p.2354-2364, 2010. 
PERES, A. C. Aedes: ampliando o foco. Comunicação e Saúde Revista 
Radis, Rio de Janeiro, v. 161, p. 13-17, fevereiro 2016. 

http://dx.doi.org/10.3395/vd.v1i3.56


DELINEAMENTO SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DAS 
ARBOVIROSES NA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA. 

732 
 

SILVA, M. M. O., et al. Accuracy of Dengue Reporting by National 
Surveillance System, Brazil. Centers For Disease Control And Prevention, 
Atlanta-USA, v. 24, n. 8, p.336-339, jul. 2018. 
SILVA M., et al. Accuracy of Dengue Reporting by National Surveillance 
System, Brazil. Emerg Infect Dis.;v.22,n.2, p.336-339, 2016. 
https://dx.doi.org/10.3201/eid2202.150495 
SILVA, M. M. O., et al. Accuracy of Dengue Reporting by National 
Surveillance System, Brazil. Centers For Disease Control And Prevention, 
Atlanta-USA, v. 24, n. 8, p.336-339, jul. 2018. 
SIMPLÍCIO, A. C. R., et al . Dengue: manual de manejo clínico. 3. ed. 
Brasília: Fiocruz, p.33.2-17. Disponível em: 
<http://www.dengue.pr.gov.br/arquivos/File/profissionais/manejo_clinico_de
ngue_3ed.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2018. 
TORRES, R. Agentes de combate a endemias: a construção de uma 
identidade sólida e a formação ampla em vigilância são desafios dessa 
categoria. R Poli: Saúde Educ Trab. v.1, p.16-17, 2009. 
VIANA, D. V; IGNOTTI, E. A ocorrência da dengue e variações 
meteorológicas no Brasil: revisão sistemática. Rev. Bras. Epidemiol, São 
Paulo, v. 2, n. 16, p.240-256, 2013. 



ESTUDO DESCRITIVO DE REAÇÕES TRANSFUSIONAIS IMEDIATADAS EM 
PACIENTES ONCOLÓGICOS 

733 
 

CAPÍTULO 39 
 

ESTUDO DESCRITIVO DE REAÇÕES 
TRANSFUSIONAIS IMEDIATADAS EM 

PACIENTES ONCOLÓGICOS 
 

Jéssica Laiana Melo, ARAÚJO  1 

Marianne Maciel Alves, COSTA 1  

Tays Amanda Felisberto, GONÇALVES 2 
Danielle Idalino Janebro, XIMENES 3 

1 Graduandos do curso de Farmácia, UFPB; 2 Doutorando Programa de Produstos Naturais e 
Sintéticos Bioativos, UFPB; 3 Professora do DFP/ UFPB.  

jessicalaiana22@gmail.com 

 

RESUMO: Diversos fatores podem estar associados ao 
desenvolvimento de incidentes relacionados a hemoterapia, 
como eventos metabólicos, hidro-eletrolíticos e imunológicos, 
comprometendo a segurança do paciente. Os estudos 
epidemiológicos neste campo são de fundamental importâcia, 
pois contribuem para a formulação de ações que minimizem 
estes eventos. Diante disso, o objetivo do estudo foi analizar o 
perfil das reações transfusionais imediatas notificadas no 
Hospital Napoleão Laureano (HNL). Para isso, realizou-se um 
estudo descritivo, transversal, com análise retrospectiva dos 
dados e abordagem quantitativa, na Agência Transfusional do 
HNL. Os dados foram obtidos das fichas de incidentes 
transfusionais (FITs) e relatórios anuais da produção de 
serviços hemoterápicos enviados a Anvisa, no período 
compreendido de janeiro de 2014 a dezembro de 2017. No 
período de três anos no HNL houve um número de 39.939 
transfusões de hemocomponentes, desse total foram 
notificadas 132 incidentes transfusionais imediatas (ITI). O 
maior número de notificações foi relacionado a crianças e 
adolescente. O hemocomponente que teve maior relação com 
os ITI foi o concentrado de plaquetas, sendo a  principal reação 
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notificada  a reação alérgica, com destaque para sintomas 
como urticária e pápulas.  O estudo permitiu uma melhor 
avaliação e compreensão das reações transfusionais, o que 
permite melhora na qualidade do ciclo sanguíneo e maior 
segurança dos pacientes submetidos à terapia transfusional. 
Palavras-chave: Hemocomponete. Oncologia. Transfusão 
sanguínea. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A transfusão sanguínea (TS) é bastante relevante na 

terapêutica moderna. Usada de forma adequada pode salvar 

vidas e melhorar a saúde e qualidade de vida dos pacientes em 

situações críticas. É uma prática cara, que necessita e utiliza 

tecnologia sofisticada e recursos humanos altamente 

especializados, e seu fornecimento advém de voluntarismo. 

Desta forma, é indispensável o uso racional dos 

hemocomponentes, bem como assegurar a segurança do 

doador e do receptor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Esse tratamento deve ser feito mediante avaliações 

clínicas e laboratoriais, que são importantes fatores para a 

escolha do componente a ser transfundido. A indicação básica 

é de restaurar ou manter a capacidade de transporte de 

oxigênio, volume sanguíneo e hemostasia (DALMAZZO, 2013). 

Os hemocomponentes mais utilizados em terapias 

hospitalares no Brasil, são respectivamente, concentrado de 

hemácias (CH), seguido do concentrado de plaquetas (CP), 

plasma fresco (PF) e por último o crioprecipitado (CRIO), onde 

estes são obtidos a partir de sangue total, ou de sangue aférese 

normal (ZAGO, 2013; BRASIL, 2014). 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
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nº158, de 4 de fevereiro de 2016, considera-se que o sangue e 

seus componentes, deverão ser submetidos a processos 

padronizados de coleta, processamento, testagem, 

armazenamento, transporte e utilização visando a mais elevada 

qualidade e segurança. Uma vez que a transfusão de sangue 

pode acarretar benefícios e riscos, mesmo quando bem 

indicada e, levando ao desenvolvimento de reações  

transfusões (ANVISA, 2015). 

A reação transfusional (RT) pode ser definida como um 

efeito ou resposta indesejável associado com a administração 

de hemocomponentes. Pode ser o resultado de um incidente do 

ciclo do sangue ou da interação entre receptor e o 

hemocomponente (ANVISA, 2015). As RTs são classificadas 

quanto ao tempo, em imediatas ou tardias e quanto a gravidade, 

em leve, moderado, grave ou óbito (HOSPITAL SÃO VICENTE 

DE PAULO, 2014). 

Os incidentes transfusionais imediatos (ITI) 

compreendem um grupo de reações que ocorrem durante ou 

em até 24 horas após a transfusão. Os principais ITI são: reação 

hemolítica aguda, febril não hemolítica, alérgica, anafilática, 

contaminação bacteriana, TRALI, hemolítica não imune e 

sobrecarga volêmica. Quando houver suspeita de uma reação 

transfusional aguda, a transfusão deve ser interrompida 

imediatamente e um acesso venoso deve ser mantido com soro 

fisiológico (ZAGO, 2013). 

Os incidentes transfusionais tardios (ITT) compreendem 

um grupo de reações que ocorrem 24 horas após a transfusão, 

sendo compreendidas por reação hemolítica tardia, aloimuniza-

ção, doença do enxerto versus hospedeiro, imunomodulação, 

sobrecarga de ferro, púrpura pós-transfusional e complicações 

infecciosas. No qual, são as menos notificadas devido à falta de 
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acompanhamento ao paciente após a transfusão (ZAGO, 

2013). 

De acordo, com o último boletim de hemovigilância 

publicado em 2015 pela Anvisa, estima-se que a taxa de reação 

transfusional no Brasil seja próxima de cinco reações trans-

fusionais a cada mil transfusões, mas, o parâmetro mais 

utilizado até hoje é o baseado no sistema francês de 

hemovigilância, de três eventos adversos transfusionais a cada 

mil transfusões. No ano 2014 foram notificados, no sistema de 

hemovigilância nacional, 11.247 reações transfusionais, com 

uma taxa de subnotificação estimada em 5,4 % e 26 óbitos 

notificados por eventos adversos transfusionais (ANVISA, 

2015). 

Mesmo envolvendo diversos risco a terapia transfusional 

é imprescindível para a continuidade de algumas terapêuticas, 

sendo bastante presente no tratamento de suporte para 

pacientes com câncer que são submetidos à quimioterapia, 

radioterapia ou cirurgia, visto que o tratamento das doenças 

oncológicas pode provocar toxicidade hematológica nos 

pacientes (FREITAS, 2014). 

O Hospital Napoleão Laureano (HNL) situado no bairro 

de Jaguaribe em João Pessoa – Paraíba, sendo unidade 

principal da Fundação Napoleão Laureano. O hospital é  

filantrópico, com 63 leitos, de corpo clínico aberto , com 

disposição em monobloco, sua hospitalização é integral e o 

atendimento é para particular e SUS.  É referência no 

tratamento do câncer e doenças do sangue, além de prestar 

assistência aos pacientes oncológicos, serve de aprendizado 

para atividades relacionadas à assistência médica hospitalar e 

contribui para a educação sanitária da comunidade. O hospital 

oferece atividades nas diversas especialidades como: 
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Oncologia Clínica, Oncologia Cirúrgica, Radioterapia. Além 

disso, compõem a rede de hospitais sentinela. 

Em pesquisas realizadas no Brasil, verificou-se que a 

maioria das reações transfusionais relatadas ocorreu em 

pacientes da oncologia. Tal fato pode estar associado às 

peculiaridades do paciente com câncer quanto ao seu estado 

imunológico-hematológico, o que torna necessário inúmeras 

transfusões sanguíneas durante o seu tratamento. (FREITAS, 

2014). Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar as 

reações transfusionais imediatas notificadas no Hospital 

Napoleão Laureano, no período de janeiro de 2014 a dezembro 

de 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com 

análise retrospectiva dos dados e abordagem quantitativa. 

Os dados foram coletados na Agência Transfusional do Hospital 

Napoleão Laureano (HNL), localizado no bairro de Jaguaribe, 

na cidade de João Pessoa-PB, no período compreendido de 

janeiro de 2014 a dezembro de 2017.  

Os dados foram obtidos a partir das fichas de incidentes 

transfusionais (FITs), e relatórios anuais da produção de 

serviços hemoterápicos enviados a ANVISA, onde 

apresentavam o número de transfusões realizadas por 

hemocomponente transfundido.  

Foram extraídos dos relatórios e FITs os seguintes 

dados: Gênero (Feminino e Masculino), idade (0 a 17 anos, 18 

a 40 anos, 41 a 60 anos, e acima de 60 anos), setor (clínica 

médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica, clínica de 

hemodiálise, UTI/CTI, emergência e ambulatório), indicação 
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clínica (plaquetopenia, anemia, sangramento, distúrbios da 

coagulação, eritropenia, neoplasia, e procedimentos 

cirúrgicos), o tipo do hemocomponente transfundido 

(concentrado de hemácias (CH), plasma fresco congelado 

(PFC), concentrado de plaquetas (PF), outro tipo de plasma) e 

manifestações clínicas apresentadas pelo receptor (reação 

alérgica, reação febril não hemolítica, sobrecarga volêmica e 

outras reações imediatos).  

A população deste estudo constituiu-se de 132 FITs. 

Foram incluídas no estudo, as FITs referentes a ITI notificadas 

pela gerência de risco ao sistema de notificação em vigilância 

sanitária (NOTIVISA).  E excluídas as FITs referentes a 

incidentes tardios, fichas que não estavam preenchidas  

Os dados foram inseridos em uma planilha eletrônica 

do programa Excel® para Windows XP®. Os dados foram 

analisados de forma descritiva, expressos em porcentagens e 

números absolutos.   

 O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

com seres humanos do HULW, obedecendo os aspectos éticos 

do Conselho Nacional de Saúde, sob processo nº 2.047.32 e 

CAAE nº 64157716.0.0000.5183. Todas as precauções foram 

adotadas para manter o sigilo dos pacientes envolvidos no 

estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período compreendido de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2017, houve um total de 39.939 transfusões de 

hemocomponentes. Quanto ao período de distribuição dos 

hemocomponentes transfundidos, observou-se que 9.293 
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foram distribuídos em 2014, 11.029 em 2015, 10.105 em 2016 

e em 2017 foram transfundidos 9.512 hemocomponentes. 

O hemocomponente mais transfundido foi o concentrado 

de hemácias represen-tando 47,65% das transfusões, seguido 

do concentrado de plaquetas (36,78%), o plasma fresco 

congelado (11,68%) e o com menor índice de transfusão o 

crioprecipitado (3,9%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição dos hemocomponentes transfundidos no 
HNL no período compreendido de janeiro de 2014 a dezembro 
de 2017. 

 2014 2015 2016 2017 N % 

CH 4710 4673 4729 4922 19034 47,65 

CP 3075 4573 3790 3254 14692 36,78 

PFC 1226 1155 1176 1114 4671 11,68 

CRIO 282 628 410 222 1542 3,9 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

O elevado índice de transfusão de CH é justificado por 

ser uma terapia indicada para tratar ou prevenir a iminente e 

inadequada liberação de oxigênio (O2) aos tecidos, tratamento 

de anemia normovolêmica e em casos de hemorragias, sendo 

rotineiramente indicada em transfusões (BRASIL, 2015a). 

Deve-se considerar ainda que o hospital onde foi realizado o 

estudo é especializado em atendimento a pacientes 

oncológicos, que geralmente desenvolvem anemia, em 

decorrência da própria doença ou mesmos pelo tratamento do 

câncer (PEREIRA, 2018). 

O consumo de hemocomponentes varia de acordo com 

a complexidade do serviço hospitalar, número de leitos e 

procedimentos (COSTA, 2006).  
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No período avaliado foram notificadas 132 reações 

transfusionais, com 3 notificações a cada 1000 transfusões. 

Este índice transfusional apresenta-se relativamente baixo 

quando comparamos a outros estudos na literatura, que 

demonstram índices superiores a 8,4 reações a cada 1000 

transfusões. Entretanto, estes estudos não apresentam dados 

referentes a hospitais oncológicos (BEZERRA, 2014; REIS, 

2016). 

Para estimar a subnotificação no Brasil, a ANVISA usa 

como padrão a incidência de 5 reações a cada 1000 

transfusões realizadas, dado relatado pela Gerência de 

Monitoramento do Risco do país, que antigamente adotava 

como base o sistema francês de 1990, de 3 reações para 1000 

transfusões (ANVISA, 2015). Sendo assim, o hospital em 

estudo apresenta também um baixo índice de notificação 

quando comparado ao que é preconizado pela Anvisa. 

Esse cenário de subnotificações parece se repetir em 

todo o país, pois o número efetivo de transfusões realizadas no 

Brasil não é conhecido e nem o número exato de serviços de 

assistência à saúde que realizam transfusões, sendo assim 

muitas das informações sobre terapia transfusional em nosso 

país são previsões baseadas na literatura internacional e /ou 

cálculos estimativos realizados com dados do DataSUS 

(BRASIL, 2015b). 

Dos 132 ITI notificados 68 (51,52%) foram do gênero 

masculino e 64 (48,48%) do gênero feminino (Gráfico 1), 

mostrando não haver predomínio de gênero entre as reações 

notificadas. Estes dados corroboram com estudos realizados 

por por Neto (2010) e Albert (2006), e sugerem que por se tratar 

de um hospital com uma diversidade de tratamentos de câncer, 

não há uma predominância de gênero expressiva. 
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Gráfico 1 - Distribuição das 132 fichas de notificação por 

gênero do receptor no HNL no período compreendido de janeiro 

de 2014 a dezembro de 2017. João Pessoa-PB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Dos pacientes notificados 34,1% estavam na faixa etária de 0 a 

17 anos, seguidos dos pacientes com idade 41 a 60 anos 

(25,76%), acima de 60 anos representaram 20,45%, e ente 18 

e 40 anos representaram 19,69% (Tabela 2). 

Os pacientes com faixa etária entre 0-17 anos 

apresentaram um número maior de incidentes (34,1%) o qual 

corrobora com a literatura, visto que 0,98% dos pacientes 

pediátricos que receberam transfusão nos Estados Unidos, 

tiveram algum tipo de reação (FREITAS, 2014). Entretanto, 

dados contrários foram repostados na literatuta por Grandi e 
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colaboradores (2018), que relatou uma menor incidência de 

reações transfusionais em crianças e adolescente.  

 

Tabela 2: Distribuição das notificações por faixa etária  es setor 
de transfusão no HNL no período compreendido de janeiro de 
2014 a dezembro de 2017. 

Caracteristicas N % 

Faixa etária   

0-17 anos 45 34,1% 

18-40 anos 26 19,69% 

41-60 anos 34 25,76% 

Acima de 60 anos 27 20,45% 

Setor   

Clínica Médica 81 61,36% 

Clínica Pediátrica 37 28,03% 

Clínica Cirúrgica 5 3,79% 

UTI 4 3,03% 

Hemodiálise 3 2,27% 

Emergência 1 0,76% 

Ambulatório 1 0,76% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Quando ao setor notificador, destaca-se a clínica médica 

representando 61,36%, seguido do setor pediátrico (28,03%),  

clínica cirúrgica (3,79%), UTI (3,03%), hemodiálise (2,27%) e 

emergência/ambulatório (0,76%) (Tabela 2). 

Sharma (2015), Datta (2015), Gupta (2015), sugerem em 

seus estudos que a clínica médica correponde ao setor com 

maior frequência de notificação. Esta característica deve-se ao 

fato dos pacientes estarem conscientes, orientados e passiveis 

de relatar suas queixas. De maneira semelhante, em nosso 
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estudo o maior número de notificações foi observado na clínica 

médica.  

Verificou-se que os hemocomponentes responsáveis por 

incidentes transfusionais foi em sua maioria o CP, 

representando 62,87% das notificações, seguido do CH  

28,03%, PF representou 7,58%, e plasma de outro tipo foi 

responsável por 1,52%. (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição dos tipos de hemocomponentes e ITI 
identificados nas FITs analisadas no HNL no período 
compreendido de janeiro de 2014 a dezembro de 2017. 

Características N % 

Tipo de hemocomponente N % 

CP 83 62,87% 

CH 37 28,03% 

PFC 10 7,58% 

Plasma de outro tipo 2 1,52% 

Tipos de Reações   

Alérgico 109 82,57% 

Febril não hemolítico 18 13,64% 

Sobrecarga volêmica 3 2,27% 

Outras reações 2 1,52% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Pode-se observar que o CP foi o mais identificado nas 

FITs, quando comparado aos demais hemocomponentes, 

corroborando com os resultados encontrados por Pedrosa et al 

(2013), onde foi evidenciado em pesquisa de metodologia 

similar, que nos países onde o CH é filtrado de rotina, o CP foi 

o hemocomponente mais implicado nos incidentes 

transfusionais.  
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Os sistemas de hemovigilância do Reino Unido e da 

França apontam a incidência de eventos adversos devido ao 

CP como sendo duas a três vezes superior quando comparado 

aos de outros hemocomponentes (TAYLOR, 2009). Esse 

resultado diverge dos resultados encontrados em outros 

estudos, onde o CH é o hemocomponente com maior 

frequência nas notificações (DURÃES et al., 2013; Brasil, 

2014). 

No hospital em estudo, o CH transfundido em sua 

maioria passa pelo processo de leucorredução na rotina, 

eliminando quase 90% dos leucócitos e proteínas plasmáticas 

capazes de induzir reações transfusionais, portanto o CP acaba 

sendo o hemocomponente mais implicado nos incidentes 

transfusionais, o que pode subsidiar a situação que foi 

encontrada no estudo. 

Quanto ao tipo de reação transfusional imediata, a 

reação alérgica foi responsável por 82,57% das reações 

notificadas, seguida da reação febril não hemolítica (13,64%), a 

sobrecarga volêmica (2,27%)  e  outras reações relacionadas a 

incidentes imediatos (1,52%) (Tabela 3). 

De maneira semelhante a estudos realizados por Kato et 

al., (2013) e Harvey et al, (2015), através de metodologia 

similares, aprsentou a reação alérgica como o incidente 

transfusional de maior frequência, seguida da reação febril não 

hemolítica (RFNH). Na literatura a reação febril não hemolítica 

(RFNH) é a mais notificada dentre as reações transfusionais 

imediatas, seguida da reação alérgica (ALGs). Este cenário se 

repete no âmbito internacional, com tendência de redução e 

estabilidade aqui no Brasil (ANVISA, 2016).  

Segundo o Manual técnico de hemovigilância (2015), a 

reação alérgica é mais comumente relacionada a transfusão de 
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CP. Desta forma, pode-se sugerir que a maior incidência de 

reações alérgicas detectadas neste estudo esta associado a um 

maior número de transfusões referentes ao CP.  

Quanto as indicações clínicas reacionadas a transfusões 

de hemocomponentes a plaquetopenia (62,12%) foi relatada 

como a principal causa, seguidos de anemia com (19,7%), 

plaquetopenia juntamente com anemia (6,82%), hemorragias 

(3,03%), procedimentos cirúrgicos representaram (2,27%), 

distúrbios de coagulação, eritropenia, e hipoproteinemia 

(1,51%, cada) e neoplasia (0,75%) (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição dos 132 incidentes imediatos 
identificados nas FITs no período compreendido de janeiro de 
2014 a dezembro de 2017 de acordo com a indicação clínica. 

Indicação para a transfusão N % 
Plaquetopenia 82 62,12% 
Anemia 26 19,7% 
Plaquetopenia+ anemia 9 6,82% 
Sangramento 4 3,03% 
Procedimentos cirúrgicos 3 2,27% 
Distúrbios da coagulação 3 2,27% 
Eritropenia 2 1,51% 
Hipoproteinemia 2 1,51% 
Neoplasia 1 0,75% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Os pacientes oncológicos do hospital estudado 

apresentam com frequência complicações como plaquetopenia 

e anemia, corroborando com os resultados encontrados por 

BEZERRA, 2014; FREITAS, 2014; BASTOS, 2014, em que 

pacientes, que porventura acabam consumindo grande 

quantidade de hemocomponentes necessitam de suporte 

hemoterápico. 
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Os sinais e sintomas mais relacionados com os 

incidentes foram urticária em 25,79% das reações, seguido de 

pápulas (11,91%), prurido (11,51%), calafrio (7,94%), dispneia 

e edema palpebrar (4,76%, cada) (Tabela 5). De maneira 

semelhante ao estudo de Valério (2015) a urticária destacou-se 

entre os pacientes como o sintoma relatdo com maior 

frequência. Esse achado é justificado devido a uma 

predominância da reação alérgica, estando este sintoma 

associada a manifestação descritas. 

 

Tabela 5: Sinais e sintomas identificados nas FITs notificadas 
no HNL no período compre-endido de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2017. 

Sinais e sintomas N % 
Urticária 65 25,79% 
Pápulas 30 11,91% 
Calafrios 20 7,94% 
Prurido 29 11,51% 
Dispneia 12 4,76% 
Febre 10 3,97% 
Tosse 10 3,97% 
Tremores 9 3,57% 
Edema palpebrar 12 4,76% 
Eritema 7 2,78% 
Dor abdominal 4 1,59% 
Ansiedade 4 1,59% 
Petéquias 3 1,19% 
Hipertensão 3 1,19% 
Vomito 3 1,19% 
Hipotensão 1 0,40% 
Outros 30 11,91% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 Os resultados deste estudo mostram a necessidade de 

uma maior atuação em hemovigilância e divulgação dos 
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Comitês Transfusionais, visto que ainda é pequeno o número 

de notificações, o que sugere subnotificação e 

desconhecimento acerca da identificação, manejo e prevenção 

dos incidentes transfusionais. 

Assim, torna-se evidente a necessidade de promover a 

educação continuada com a equipe interdisciplinar do hospital, 

para assegurar a revisão periódica das normas e 

procedimentos descritos, acompanhar a monitoração, 

investigação e notificação dos ITI, que contribuirá para o 

aumento da segurança e eficácia da terapia transfusional. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o desenvolvimento deste estudo foi possível 

detectar uma subnotificação com relação as reações 

transfusionais notificadas no Hospital Napoleão Laureano, 

apresentando uma taxa de incidência de 0,33%. As reações 

transfusionais ocorreram principalemente em crianças e 

adolescente, envolvendo principalmente o concentrado de 

plaquetas, culminando numa maior frequência de reações 

imediatas do tipo alégica. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam 

subsidiar no desenvolvimento de novos estudos sobre os 

incidentes apresentados por receptores de hemocomponentes, 

contribuir para a segurança e qualidade da assistência nas 

instituições que realizam terapia transfusional, principalmente 

para aquelas que tem como pacientes portadores de neopla-

sias, e agregar novos conhecimentos aos profissionais de 

saúde que atuam nessa área. 
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RESUMO: Diversos agentes biológicos, químicos e físicos 
podem causar defeitos do tubo neural e, portanto, afetar o 
desenvolvimento do sistema nervoso central. No entanto, com 
o crescente número de doenças virais transmitidas pelo Aedes 
aegypti e a possível relação entre a microcefalia e o Zika Vírus, 
faz-se necessário compreender um pouco mais sobre como 
esses minúsculos parasitas intracelulares podem interferir nas 
fases embrionárias iniciais. Foi realizada uma revisão 
integrativa na literatura nos diversos periódicos nacionais e 
internacionais publicados nos últimos cinco anos, que 
abordassem vírus causadores de microcefalia e outras 
malformações do sistema nervoso central. Foram localizados 
5.201 trabalhos e destes, 65 compuseram o cerne da revisão. 
Embora nem todos os mecanismos moleculares sejam 
conhecidos, vírus como o citomegalovírus, a da rubéola e o 
Zika, tem características neurotrópicas, sendo este último 
resultante de possíveis mutações na linhagem asiática e afetam 
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mais gestantes de baixa renda. Faz-se necessário 
compreender a fase mais sensível à ação dos mesmos, 
principalmente no primeiro trimestre gestacional, em virtude do 
estabelecimento do sistema nervoso central, uma vez que este 
apresenta uma sensibilidade mais prematura, com maior 
vulnerabilidade para patologias do tubo neural, comprometendo 
o desenvolvimento neuropsicomotor, causando déficit 
cognitivo, visual ou auditivo. Para tanto, pesquisas científicas 
que permitam conhecer as variáveis moleculares dos vírus, 
campanhas de esclarecimentos, prevenção e tratamento para 
mulheres em idade fértil e também gestantes devem ser 
ampliadas, uma vez que a microcefalia não pode ser revertida.  
Palavras-chave: Microcefalia. Zika vírus. Etiopatogênese 
virais.    
 
INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nervoso Central (SNC) apresenta um 

desenvolvimento muito complexo, por isso não são incomuns 

anormalidades durante o seu estabelecimento. No decorrer da 

terceira semana gestacional, são formadas as três camadas 

germinativas (ectoderme, mesoderme e endoderme) com 

posterior formação da placa neural a partir da neuroectoderme, 

caracterizando o primórdio da formação do SNC (STILES; 

JERNIGAN, 2010). Nos humanos, o SNC apresenta uma 

sensibilidade mais prematura, com maior vulnerabilidade à 

ação de teratógenos entre 15 a 30 dias, visto que o fechamento 

do tubo neural (primórdio do encéfalo e medula espinhal) ocorre 

entre o 23º e 27° (ALCANTARA; O’DRISCOLL, 2014; 

ELWOOD; LITTLE; ELWOOD, 2013). 

Diversos agentes biológicos, químicos e físicos podem 

causar defeitos do tubo neural e, portanto, afetar o 

desenvolvimento do SNC (ELWOOD; LITTLE; ELWOOD, 
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2013). No entanto, com o crescente número de doenças virais 

transmitidas pelo Aedes aegypti e a possível relação entre a 

microcefalia e o Zika Vírus, faz-se necessário compreender um 

pouco mais sobre como esses minúsculos parasitas 

intracelulares podem interferir nas fases embrionárias iniciais.  

 De acordo com a literatura cientifica internacional e a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) a microcefalia é uma 

dessas enfermidades supracitadas. Esta é caracterizada pela 

malformação congênita, na qual o feto apresenta um perímetro 

cerebral (PC) menor que dois ou mais desvios-padrão (DP) 

causando atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Vale 

salientar que em alguns casos, as funções sensitivas como 

audição e visão também são prejudicadas (WHO, 2014; 

LEIBOVITZ, et al, 2015; HARRIS, 2015). 

Na microcefalia ocorrem ainda as craniossinostoses 

(CS) as quais são caracterizadas pelo fechamento precoce de 

uma ou mais suturas cranianas, que resultam em deformidades 

craniana ou craniofacial em graus variados. Desse modo, a 

calota óssea craniana interfere no crescimento cerebral, com 

consequências graves para a criança (MELO, 2014). 

Em virtude dos fatos mencionados acima e do crescente 

número de microcéfalos recentemente nascidos, o presente 

estudo teve por objetivo avaliar a microcefalia de etiologia viral, 

discutindo a gênese embrionária, diagnóstico, epidemiologia e 

tratamento (quando houver). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão integrativa na literatura nos 

diversos periódicos nacionais e internacionais, a qual teve o 
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intuito de selecionar alguns temas e ver qual a real conexão 

deles.  

Um dos questionamentos para desenvolvimento dessa 

revisão foi: Se o Ministério da Saúde afirma que o Zika vírus 

causa microcefalia em embriões, mas não se sabe ao certo 

como acontece o referido processo na embriogênese, como 

será então que outros vírus já comprovados agem provocando 

semelhante anormalidade? Será que artigos mais recentes 

poderiam esclarecer melhor essa relação? 

Partindo da indagação acima, no período de julho de 

2018 a outubro de 2019, foi realizada coleta de dados por meio 

das seguintes bases: Medical Publications – PubMed 

(http://www.pubmed.gov), Latin American Literature in Health 

Sciences – LILACS (http://bases.bireme.br), Scientific 

Electronic Library Online – SciELO (http://www.scielo.org), 

Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud – IBECS 

(http://ibecs.isciii.es/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS

&lang=e), Portal de Periódicos Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/), Biblioteca Virtual em 

Saúde, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde 

(OMS), dentre outros. 

Os critérios de inclusão na seleção dos trabalhos foram: 

artigos publicados nos últimos cinco anos, porém, com algumas 

citações clássicas mais antigas e, portanto, de relevancia, nos 

idiomas português, espanhol e inglês e que abordassem os 

aspectos epidemiológicos, clínicos, embriológicos e etiológicos 

da microcefalia. Foram excluídos artigos que não possuíam o 

texto completo disponível, que apresentavam conteúdos 

repetidos e que não se enquadravam no propósito desta revisão 

integrativa. No levantamento literário foram utilizadas palavras-
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chave como “Citomegalovírus”, “Rubéola”, “Microcefalia”, 

“Embrião” e “Sistema Nervoso Central” conforme catalogação 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao todo, foram localizados 5.201 periódicos e destes, 65 

estavam de acordo com os critérios pré-estabelecidos para 

compor o cerne da revisão, levando-se em consideração as 

informações mais relevantes para a saúde pública e também as 

publicações mais recentes. Além dos artigos, também foram 

utilizados três livros, manuais e boletins epidemiológicos. 

A maturação embrionária depende de dois fenômenos 

fundamentais: instruções genéticas para morfogênese e 

capacidade dos tecidos para completar o processo metabólico 

geral, o que requer que as células sobrevivam e repliquem-se 

organizadamente. O crescimento embrionário normal acontece 

de uma forma que os órgãos e sistemas vão se desenvolvendo 

e estabelecendo até a diferenciação final for concluída 

(MOORE; PERSUAD, 2012; ALCANTARA O’DRISCOLL, 

2014).  

Dentre os diversos teratógenos biológicos que afetam o 

desenvolvimento do SNC e, portanto, podem provocar dentre 

outras anormalidades, a microcefalia são: o Citomegalovírus, 

Rubella vírus (ALCANTARA O’DRISCOLL, 2014; ELWOOD; 

LITTLE; ELWOOD, 2013) e o Zika vírus (FRANÇA et al., 2016). 

O HHV-5, mais conhecido como Citomegalovírus (CMV), 

é um herpevírus humano (HHV), pertencente à família 

Herpesviridae e subfamília β-Herpesviridae, com genoma 

constituído de DNA, o qual possui a capacidade de se 

incorporar no DNA do hospedeiro. Um atributo que distingue 
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este vírus dos demais é a sua capacidade de latência, isto é, 

após uma infecção primária, geralmente assintomática, o 

patógeno tem a sua viremia reduzida, mas não é eliminado do 

organismo, continuando ali na sua forma latente (IOANNIDIS, et 

al, 2015; PEREIRA, et al, 2015). 

O vírus da rubéola pertence à família Togaviridae, do 

gênero Rubivirus, e possui RNA de filamento único de sentido 

positivo com um invólucro glicolipídico. Da mesma forma que o 

CMV, o único que pode transmitir o Rubella vírus é o homem, o 

qual pode ser contaminado através de inalação de aerossóis 

contendo partículas virais. O período normal de incubação é de 

14 a 21 dias, possui uma média de 17 dias e em alguns casos 

pode variar de 12 a 23 dias. O período de maior 

transmissibilidade é entre os sete dias antes do surgimento do 

exantema peculiar da enfermidade, até o sétimo dia do seu 

desaparecimento. É importante mencionar também que em 

adultos ele tem uma evolução benigna, porém se a infecção 

ocorrer no desenvolvimento intrauterino pode desencadear em 

patologias graves para a criança (MORAES, 2015; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; CENTERS OF DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2013). 

A forma mais grave dessa doença é denominada de 

Síndrome da Rubéola Congênita (SRC). A transmissão do vírus 

da rubéola para o concepto ocorre durante os períodos de 

viremia. Essa transmissão sofre a influência direta da idade 

gestacional na época da infecção primária materna (MORAIS; 

CAMPOS; SILVESTRINI, 2015). 

Durante a gravidez, o embrião se encontra bem 

protegido no útero, contudo alguns fatores ambientais podem 

ocasionar em alterações no seu desenvolvimento, após uma 

exposição ou contato direto da progenitora aos mesmos. Os 



ETIOPATOGÊNESE DOS PRINCIPAIS VÍRUS ENVOLVIDOS NAS 
MALFORMAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO EMBRIONÁRIO  

757 
 

órgãos são as partes mais frágeis, isto é, estão mais suscetíveis 

a perturbações geradas por fatores ambientais como, drogas e 

infecções (PALONE, 2014). 

O período da organogênese que compreende da 4ª a 8ª 

semana do desenvolvimento embrionário é bastante sensível à 

ação de teratógenos e a placenta pode conduzi-los provocando 

defeitos congênitos (NASCIMENTO, 2016).  

Nos seres humanos, o primórdio do sistema nervoso 

central se desenvolve durante a 3ª semana com a formação da 

placa neural e posterior formação do tubo neural. Na 4ª semana 

o tubo neural é fechado para originar o encéfalo e medula 

primitivos. Sendo assim, apresenta juntamente com a formação 

do sistema cardiovascular primitivo, uma sensibilidade mais 

prematura, com maior vulnerabilidade entre 15º e 30º dias 

(BALDISSIN; LOURENÇO; DE SOUZA, 2013). 

A replicação do Citomegalovírus (CMV) depende dos 

produtos genéticos da célula hospedeira trabalhando em 

conjunto com as funções virais e leva a uma dramática 

desregulação da expressão do ciclo genético da célula. O ciclo 

replicatório segue uma cascata de eventos que depende das 

funções tanto da célula viral quanto da célula do hospedeiro. A 

replicação do DNA viral começa entre 14h e 24h após a 

infecção. Esse processo causa mudanças na forma da célula 

hospedeira, metabolismo e transcrição genética, componentes 

essenciais para uma replicação eficiente (HERTEL; 

MOCARSKI, 2014). 

Aproximadamente 10% das crianças infectadas por via 

congênita são sintomáticas ao nascimento apresentando 

problemas como retardo do crescimento intra-uterino, hepato-

esplenomegalia e manifestações neurológicas: microcefalia, 

calcificações intracranianas, crises convulsivas no período 
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neonatal, coriorretinite e deficiência de acuidade visual e 

auditiva (GOLD; NANKERVIS,1991; FLOWER, 1992). 

No entanto, os efeitos teratogênicos são dependentes de 

vários fatores, como por exemplo: genótipo materno, atividade 

enzimática do feto, dosagem do teratógeno, tempo de 

exposição ao teratógeno, suscetibilidade do embrião, 

interações entre teratógenos e especificidade dos mesmos 

(MOORE, 2013). 

A reativação do CMV materno ou reinfecção com uma 

linhagem diferente leva à infecção fetal em cerca de 1% das 

mulheres gestantes soropositivas. Portanto, a infecção primária 

é muito mais danosa ao feto que sua reativação e a presença, 

no feto, de anticorpos maternos não lhe conferem proteção 

contra a infecção congênita. As manifestações clínicas são 

quase exclusivas de recém-nascidos de mães com infecção 

primária durante principalmente a primeira metade da gestação 

(CANNON; DAVIS, 2015).  

A infecção congênita pode ocorrer durante todo o 

período gestacional, não estando ainda estabelecida, no 

homem, uma relação entre época da infecção materna e risco 

de infecção ou sintomas no recém-nascido, pois na maioria dos 

casos as infecções pelo Citomegalovírus são subclínicas 

durante a gravidez. No entanto, ocorrendo a infecção no 

primeiro trimestre têm-se o risco maior de consequências 

clínicas para o feto (35 a 45%), enquanto essa probabilidade 

diminui (0 a 25%) se a infecção acontecer nos dois últimos 

trimestres (COUTO, 2013). 

Dos neonatos infectados congenitamente,10 a 25% 

deles apresentam inúmeros sintomas, tais como, icterícia (70% 

dos casos), hepatoesplenomegalia (60% dos casos), 

prematuridade, petéquias, púrpuras e alterações neurológicas 
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(desabilidade motora, calcificação cerebral, microcefalia, 

convulsões e diminuição do reflexo de sucção) (TAYLOR, 

2013). 

A avaliação do recém-nascido visa determinar a 

extensão da doença, principalmente no sistema nervoso 

central, investigar através de ultrassonografia e tomografia 

computadorizada de crânio, mesmo nas crianças 

aparentemente assintomáticas, pois o exame radiológico 

simples de crânio não permite uma visualização muito verídica 

de calcificações intracranianas e outras alterações 

(NASCIMENTO, 2016).  

O vírus da rubéola provoca lesões e consequentemente, 

infiltrado inflamatório mononuclear e necrose nas porções 

maternas e fetais da placenta, bem como esclerose do 

endotélio vascular placentário e do concepto em formação. Há 

especial tropismo pelos tecidos derivados da porção 

ectodérmica do disco embrionário, como o Sistema Nervoso 

Central, além dos ricamente vascularizados. Quando acontece 

no período dos três primeiros meses, a infecção materna 

produz infecção fetal em mais de 90% dos casos cursando com 

vasculite generalizada, o que acarreta morbidade significativa 

(BECKMANN, 2015). 

No período inicial, mencionado no parágrafo acima, o 

vírus da rubéola causa anomalias em diversos órgãos, sendo 

clássica, porém não patognomônica, a tríade de malformação 

cardíaca, catarata e surdez. No entanto, as anomalias 

neurológicas também são comuns e podem progredir após o 

nascimento. A surdez neural é, isoladamente ou em conjunto 

com outras manifestações, o sintoma mais provável entre 

lactentes com Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), também 
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são descritas alterações retinianas e meningoencefalite 

(NASCIMENTO, 2016).  

À medida que o contágio atinja conceptos com idade 

gestacional mais avançada, o risco de anomalias fetais diminui 

consideravelmente. No entanto, é importante destacar que no 

indivíduo infectado, a interação vírus-hospedeiro pode ocorrer 

tanto na vida intrauterina (rubéola congênita) como após o 

nascimento (rubéola pós-natal). Podem ainda ocorrer 

reinfecções em indivíduos que já tiveram contato com o vírus 

natural, na fase congênita ou pós-natal, ou em pessoas 

imunizadas pelo vírus atenuado por meio da vacina (COUTO, 

2013). 

O número de crianças que nascem com SRC ainda é 

estimado em 100.000 por ano, no mundo. No Brasil, de acordo 

com dados retirados do Ministério da Saúde em 2015, desde o 

ano de 2008 nenhuma pessoa chegou a óbito e a partir do ano 

de 2010 nenhum caso foi registrado, mostrando assim, que a 

patologia em questão foi erradicada em território nacional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

As informações coletadas no ano de 2009 que ainda 

revelavam a indecência da SRC, indicavam que as duas 

regiões mais acometidas eram a Nordeste (nove casos) e a 

Sudeste (seis casos), em seguida vinham Centro Oeste (quatro 

casos) e por último a Norte e Sul (um caso). Vale salientar, que 

desde o ano de 2004 não se tem casos confirmados no estado 

de Pernambuco e o estado mais afetado foi o de São Paulo, 

chegando a totalizar quase 50% dos casos nacionais. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Através da infecção natural ou por vacinação adquire-se 

a imunidade ativa contra a rubéola, permanecendo por quase 

toda a vida. Os filhos de mães imunes podem apresentar 
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imunidade passiva e transitória durante 6 a 9 meses 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

O vírus Zika é um vírus de RNA do gênero Flavivirus, 

família Flaviviridae que foi isolado pela primeira vez em 1947 de 

macacos da Floresta Zika em Uganda (DICK, 1952). Recebeu 

notoriedade quando aconteceram surtos substanciais na 

Polinésia Francesa e outras ilhas do Pacífico Sul em 2013 a 

2014 (IOOS et al., 2014). O ZIKV causa doença febril leve, dor 

articular e conjuntivite quando sintomático, mas permanece 

assintomático em 80% dos indivíduos infectados (PETERSEN 

et al. 2016).  

Recentemente, no ano de 2015, recebeu grande atenção 

em virtude de um surto de microcefalia congênita na região 

nordeste do Brasil (WHO, 2016). Uma confirmação adicional da 

relação desta síndrome com a infecção pelo vírus Zika durante 

a gravidez foi então possível (ARAÚJO et al. 2018) e a a 

síndrome congênita do Zika foi reconhecida como uma nova 

entidade clínica (DEL CAMPO et al., 2017;  MOORE et al., 

2017).  

A partir de 2016, uma epidemia de Zika no Brasil 

estabeleceu um elo probatório entre infecção congênita e 

insuficiência placentária, aborto espontâneo, defeitos oculares 

e microcefalia (DRIGGERS et al., 2016, MLAKLAR et al., 2016, 

SARNO et al., 2016, VENTURA et al., 2016). 

No entanto, essas manifestações clínicas graves da 

infecção congênita por Zika não haviam sido relatadas 

anteriormente em áreas onde o mesmo era endêmico. Uma 

comparação filogenética de isolados de Zika demonstrou uma 

distinção entre os isolados mais velhos de linhagem africana do 

vírus e os isolados contemporâneos de linhagem asiática. A 

caracterização adicional de isolados do Zika que estão 
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diretamente associados a anomalias congênitas sugere que 

mutações genéticas que distinguem isolados da linhagem 

africana e Zika da linhagem asiática podem ser responsáveis 

pelas patologias únicas observadas na América Latina (YUN et 

al., 2016).  

 A microcefalia congênita é uma condição definida como 

um perímetro cefálico pequeno, presente ao nascimento 

(HANZLIK, 2017). Esse achado clínico, em sua maioria, pode 

estar associado ao comprometimento do sistema nervoso 

central (SNC) e alterações cognitivas. No entanto, não indica 

necessariamente um desenvolvimento cerebral anormal e 

alguns neonatos com microcefalia são normais (DEVAKUMAR 

et al., 2018). A medida do perímetro cefálico (PC) é uma 

ferramenta de triagem para a detecção de microcefalia 

independente de sua causa. Uma definição aceita de 

microcefalia é a de uma circunferência occiptofrontal (COF), 

desvio padrão (DP) abaixo da média para o sexo e idade 

gestacional (DEVAKUMAR et al., 2018; ASHWAL, 2009). Um 

PC abaixo do padrão das curvas de crescimento indica a 

existência de um cérebro pequeno, e exames de neuroimagens 

e testes laboratoriais auxiliam na investigação de anomalias 

congênitas (ASHWAL, 2009; ARAÚJO et al., 2018).  

A microcefalia congênita pode resultar de um 

crescimento anormal do cérebro durante a vida intrauterina, 

associado às síndromes genéticas ou injúrias por hipóxia, 

distúrbios metabólicos, exposição a agrotóxicos e infecções que 

podem interferir no desenvolvimento cerebral. As principais 

infecções congênitas que podem causar microcefalia são 

aquelas tradicionalmente denominadas TORCH: toxoplasmose, 

rubéola, citomegalovírus, herpes simples e sífilis e publicações 
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recentes estão querendo incluir o Zika vírus (ASHWAL, 2009; 

ARAÚJO et al., 2018).   

Em relação  a existência de uma explicação plausível 

para a hipótese de associação, está baseada no neurotropismo 

do ZIKA, já demonstrado em animais no período de sua 

identificação (DICK, 1952; BELL, FIELD, NARANG, 1971), que 

passou a ser suspeitado em seres humanos, conforme se 

verifica nas observações da associação entre a infecção pelo 

ZIKA e a ocorrência de complicações neurológicas (IOOS et al., 

2017). 

O ZIKA parece atingir principalmente os neurônios 

progenitores no cérebro em desenvolvimento (LI et al., 2016) e, 

em primatas, a infecção materna com viremia prolongada causa 

malformações fetais (DUDLEY et al., 2016; ADAMS et al., 

2016). 

Esforços para entender o mecanismo patológico da 

infecção congênita por Zika foram iniciados usando sistemas 

modelo in vitro e in vivo. Modelos com camundongos de 

transmissão vetorial, vertical e sexual foram estabelecidos 

(MINER et al., 2016; GOVERO et al., 2016; CUGOLA et al., 

2016; YOCKEY et al. 2016, MINER et al. 2016b). Tanto as 

infecções transmitidas verticalmente quanto a infecção direta do 

cérebro de camundongos em desenvolvimento destacaram a 

suscetibilidade de células progenitoras neurais humanas (hNP) 

e neurônios imaturos à infecção pelo Zika (WU et al., 2016, LI 

et al., 2016; HANNERS et al., 2016). Este neurotropismo foi 

confirmado usando culturas in vitro organoid e 2D de células 

hNP derivadas de células estaminais pluripotentes (TANG et al., 

2016, DANG et al., 2016, ONORATI et al., 2016, GHOUZZI et 

al., 2016, ROSENFIELD et al., 2016).  
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Modelos experimentais da síndrome congênita do Zika 

levaram à hipótese atual de que o mesmo infecta e danifica o 

sistema nervoso central em desenvolvimento (SNC) e, em 

menor extensão, o sistema nervoso periférico (SNP) (GHOUZZI 

et al., 2016, OH et al., 2017;, CUMBERWORTH et al., 2017).  

Estudos iniciais sugerem que os isolados do Zika  de 

linhagem africana causam morte celular mais profunda nas 

células da PNH e nos neurônios do que na linhagem asiática 

(SHAO et al., 2016).  

Para abordar ainda mais os efeitos específicos da 

linhagem da infecção por Zika, os autores empregaram um 

modelo in vitro representativo do desenvolvimento do SNC para 

avaliar diretamente os efeitos da infecção por Zika  usando 

isolados de linhagem africana e de linhagem asiática. 

Anteriormente, os autores demonstraram que as células de hNP 

poderiam produzir neurônios maduros de uma maneira 

previsível e bem definida, representativa do desenvolvimento 

humano in vivo (WU et al., 2016).  

O cultivo in vitro de células de hNP e neurônios derivados 

de hNP possibilitou a avaliação da replicação viral e do efeito 

citopático de linhagens asiáticas e africanas do Zika. Embora os 

isolados africanos apresentem uma replicação viral mais rápida 

e prejudiquem a viabilidade celular, os isolados asiáticos 

interromperam os principais aspectos funcionais das células de 

hNP e dos neurônios derivados da hNP, incluindo proliferação, 

migração e crescimento de neuritos (prolongamentos neurais 

estimulados por fatores de crescimento em meio de cultura). Os 

autores concluíram que a morte celular menos dramática 

permitia que uma população de neurônios funcionalmente 

danificados permanecesse. A maturação neural deficiente 

causada pelas linhagens asiáticas está correlacionada a efeitos 
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pronunciados no desenvolvimento neural humano in vivo. Os 

defeitos na maturação da hNP devido a infecções por linhagens 

asiáticas aumentam a compreensão dos mecanismos 

subjacentes de malformação do SNC resultantes da infecção 

congênita por Zika. (GOODFELLOW et al., 2018). 

Por fim, conclui-se que o uso de tipos celulares e ensaios 

bem definidos pelos autores permitiu avaliar as conseqüências 

funcionais da infecção pelo Zika nas células do cérebro em 

desenvolvimento. A comparação direta de isolados africanos e 

asiáticos do Zika revelou a capacidade do isolado asiático, 

SPH, de perturbar a função das células neuronais e da hNP. A 

proliferação diminuída de células de PNH, a migração e o 

crescimento de neuritos alterados em neurônios sugeriram que 

a infecção por Zika de linhagem asiática alterava a função 

celular no SNC em desenvolvimento enquanto induzia 

lentamente efeitos citopáticos, o que poderia resultar na 

síndrome congênita do Zika. As evidências indicam que os 

isolados Zika  de origem asiática podem ter uma capacidade 

única de alterar processos celulares críticos. 

Outros trabalhos comparando mudanças evolutivas 

virais devem fornecer evidências de como os isolados asiáticos 

do Zika são capazes de alterar células do cérebro em 

desenvolvimento sem induzir extensa morte celular e ajudarão 

a elucidar o mecanismo por trás da síndrome congênita do Zika. 

(GOODFELLOW et al., 2018). 

Uma análise da distribuição espacial dos casos de 

microcefalia na cidade de Recife, estado de Pernambuco, 

considerando as desigualdades sociais da cidade, demonstrou 

que a população com melhores condições de vida foi muito 

menos afetada pela epidemia de microcefalia do que as outras 

com condições de vida mais precárias (SOUZA et al., 2018). 
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Em um trabalho de revisão de 1.501 neonatos com 

microcefalia, notificados no Brasil, para quem a investigação 

por equipes médicas em seus estados de origem foi concluída 

até fevereiro de 2016, os casos foram classificados em cinco 

categorias com base em resultados de neuroimagem e testes 

laboratoriais para o ZIKV e outras infecções relevantes. Foram 

descartados 899 casos de microcefalia por falta de 

informações. Dos demais 602 casos, 76 (12,6%) apresentaram 

evidência laboratorial de infecção pelo ZIKV e foram 

classificados como “definitivos”, independentemente de outros 

achados. Cinquenta e quatro (9%) casos foram categorizados 

como “altamente provável” por apresentarem lesões cerebrais 

altamente sugestivas da síndrome de Zika congênita, nos 

exames de imagem, e testes negativos para outras infecções 

congênitas. Foram enquadrados como “moderadamente 

provável” 181 (30,1%), com lesões cerebrais sugestivas da 

síndrome de Zika congênita, mas para estes não foi possível 

afastar outras infecções congênitas.  

Na quarta categoria “com alguma probabilidade” ficaram 

291 (48,3%) casos notificados de microcefalia com relato de 

achados aos exames de imagem, mas sem descrição destes 

achados. Chamou a atenção que “um em cada cinco casos 

notificados, classificados como definitivos ou prováveis, 

apresentou circunferências de cabeça no intervalo normal 

(acima de -2 DP abaixo da mediana do padrão 

InterGrowth)” (FRANÇA et al., 2016). Esses achados apontam 

para a dificuldade de estabelecer critérios para a confirmação 

de casos dessa nova síndrome. Fica ainda evidente que o PC 

não pode ser o único critério de triagem para a investigação da 

síndrome de Zika congênita. 
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Mais recentemente, estudos mostraram que a síndrome 

de Zika congênita é composta por um espectro de desfechos 

adversos no neonato ainda não totalmente descrito e que a 

microcefalia é apenas um sinal clínico mais evidente. A revisão 

recente de relatos e séries de casos publicados na literatura 

identificou algumas características provavelmente específicas 

da síndrome de Zika congênita: fenótipo de disrupção do 

crescimento sequencial cerebral (raramente descrito antes de 

2015), córtex cerebral fino com calcificações cerebrais 

subcorticais, atrofia corioretiniana afetando a mácula, 

contraturas congênitas, hipertonia precoce com sintomas 

extrapiramidais (MOORE et al., 2017). 

De outubro de 2015 até maio de 2017, 26 países das 

Américas relataram casos confirmados da síndrome de Zika 

congênita e, neste período, de 3.374 casos, 82% ocorreram no 

Brasil. Síndrome de Zika congênita é confirmada quando o 

recém-nascido vivo preenche os critérios para um caso suspeito 

e a infecção pelo ZIKV é comprovada em espécimes do recém-

nascido, independentemente da detecção de outros patógenos 

(Pan American Health Organization, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

A microcefalia é causada por diversos teratógenos, dentre 

eles alguns tipos de vírus como, o Citomegalovírus e o Rubella 

vírus, os quais podem ser transmitidos principalmente por via 

congênita, ou ainda durante o trabalho de parto e aleitamento 

materno, entre outros.  

Embora nem todos os mecanismos moleculares sejam 

conhecidos, faz-se necessário compreender a fase mais 

sensível à ação dos mesmos, principalmente no primeiro 
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trimestre gestacional, em virtude do estabelecimento do SNC, 

uma vez que este apresenta uma sensibilidade mais prematura, 

com maior vulnerabilidade para patologias do tubo neural, 

comprometendo o desenvolvimento neuropsicomotor, 

causando déficit cognitivo, visual ou auditivo.  

Para tanto, pesquisas científicas que busquem conhecem 

as variáveis biológicas dos vírus, campanhas de 

esclarecimentos, prevenção e tratamento para mulheres em 

idade fértil e também gestantes devem ser ampliadas, uma vez 

que a microcefalia e outras lesões do sistema nervoso não 

podem ser revertidas, com medicamentos ou outros 

tratamentos específicos. 
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RESUMO: O objetivo do atual estudo é o de apresentar um 
relato de experiência na residência em saúde da família e 
comunidade em uma vivência realizada no estado da 
Paraíba.Trata-se de estudo descritivo, relato de experiência, 
vivenciado durante um programa de residência médica em 
saúde da família e comunidade, na cidade de João Pessoa-PB. 
A Unidade Básica de Saúde onde foram coletados os dados foi 
a UBS Usina São João, no município de Santa Rita, região 
metropolitana de João Pessoa-PB. O início do programa de 
residência se deu em março de 2017. A assistência na UBS 
Usina São João é direcionada para cerca de 232 famílias 
cadastradas. Diversos desafios foram encontrados logo no 
início das atividades. As próprias práticas preventivas e de 
promoção da saúde eram um desafio complexo. Foi possível 
vivenciar na prática, a importância da interdisciplinaridade, do 
trabalho em equipe, da contribuição para a formação 
profissional e do papel do docente como facilitador do processo 
de ensino-aprendizagem como impulsionador do senso 
crítico.A integração dos residentes de Medicina é uma 
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responsabilidade potencial para as instituições de ensino, assim 
como da sociedade.  
Palavras-chave:Medicina de Saúde e Comunidade. Promoção 

da Saúde. Família. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da Medicina de Família e 

Comunidade (MFC) no Brasil inicia-se de forma pioneira ainda 

nos anos 1970 (pré-SUS), com programas de residência em 

MFC no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco 

(FALK, 2004).  

No Brasil, um dos entraves a este movimento 

internacional partiu das próprias escolas médicas que, até 

pouco tempo, insistiam numa pretensa terminalidade na 

graduação (VICENTE et al., 2012).  

Dentre as dificuldades para o avanço da Atendimento 

Pronto Socorro (APS) estava a necessidade latente de médicos 

para equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), em 

especial com formação em Medicina Familiar e Comunitária 

(MFC). Ao serem lançadas as políticas de provimento 

emergencial do Governo Federal (PROVAB e PMM), a 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC) reconheceu o momento como estratégico, pois a APS 

foi pautada, pela primeira vez, no centro da agenda política 

nacional (SBMFC, 2013).  

Eram vistas, à época, como políticas de provimento 

focadas na dificuldade crônica de municípios do interior e das 

regiões periféricas das grandes cidades em ter médicos em 

suas equipes. Entretanto, essas estratégias podem configurar-

se como uma “faca de dois gumes”, pois causam dependência: 
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seu potencial de mobilização do aparelho formador é fraca e, 

de forma adicional, os envolvidos nessas estratégias 

reivindicam menos, com pouco tensionamento por melhores 

condições de estrutura (DEMARZO et al., 2011).  

Nestes três anos do PMM houve incremento real de mais 

de 7 mil equipes de ESF e cobertura populacional de 10%. 

Evidencia-se assim que os mais de 18 mil médicos do PMM 

também substituíram médicos em equipes preexistentes e que 

parte considerável se concentrou em regiões metropolitanas e 

na zona litorânea brasileira, que também contemplavam 

critérios de prioridade elencados (VALCÁRCEL; PÉREZ; VEJA, 

2011).  

Em relação à graduação, o PMM trouxe reorientação dos 

currículos, com a publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2014) que destacam a MFC na formação médica 

com percentual mínimo no internato, propiciando uma prática 

crescente em serviços de APS, em consonância com as 

diretrizes da Associação Brasileira de Educação Médica 

(ABEM) e SBMFC (SBMFC, 2013). 

Contudo, estas mudanças só serão efetivas com práticas 

de APS em cenários de alta qualidade sob supervisão de 

professores/preceptores MFC e integração ensino-serviço 

consolidada por meio do Contrato Organizativo de Ação Pública 

Ensino-Saúde (COAPES). Políticas de indução para a 

realização de concursos públicos para professores MFC em 

cursos médicos precisam ser efetivadas para o alcance desse 

objetivo (MARTINS; SILVEIRA; SILVESTRE, 2013). 

A prática do médico de família é de atenção ampliada, 

que aborda o binômio saúde-doença como um processo 

condicionado pelo entrelaçamento de fenômenos biológicos, 
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psicológicos e sociais de todos os grupos populacionais. Além 

de tais fatores, tal médico é capaz de resolver 85% dos 

problemas de saúde, sem desfazer o vínculo com o paciente e, 

em casos mais críticos, exercitar o gerenciamento da clínica ao 

longo da rede, considerando tanto a condição geral de saúde 

quanto o contexto do usuário (ALESSIO, 2015). 

Considerando a relevância apresentada pela temática, o 

objetivo do atual estudo é o de apresentar um relato de 

experiência na residência em saúde da família e comunidade 

em uma vivência realizada no estado da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo 

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

experiência vivenciado durante um programa de residência 

médica em saúde da família e comunidade, na cidade de João 

Pessoa-PB, que foi iniciado no período de março de 2017 a 

fevereiro de 2019. 

A Unidade Básica de Saúde Usina São João, se localiza 

no município de Santa Rita, região metropolitana de João 

Pessoa-PB. 

A Experiência buscou mostrar a necessidade de 

compreender o contexto local do atendimento e das atividades 

desenvolvidas. 

A vivencia trouxe a ampliação dentro dos parâmetros 

utilizado em sala de aula (abordagem teórica e curso online), 

assim como a prática da Unidade de Saúde da Família (sendo 

a carga horaria em maior evidência). 
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No relato local pode-se conhecer o território do município 

relativo a área da saúde, o processo de trabalho da equipe de 

saúde da Família (ESF) e a experiência dos 2 anos vividos na 

região.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

O local da do estudo encontra-se na Unidade básica de 

Saúde Usina São João, no município de Santa Rita. Trata-se de 

uma cidade de porte médio, com aproximadamente 135,807 

pessoas (População estimada de acordo com dados do IBGE). 

De acordo com a mesma fonte, em dados de 2014, a 

mortalidade infantil se apresenta como 9,07 óbitos a cada mil 

nascidos vivos. A taxa de escolarização de 96,3% na faixa 

etária de 6 a 14 anos. Apresenta 21.1% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 69% de domicílios urbanos 

em vias públicas com arborização e 3.6% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

Sobre a saúde o município apresenta-se com 39 Equipe 

de Saúde da Família e duas âncoras, dando suporte aos 

usuários no que se aplica principalmente o trabalho integral 

oferecido pelo município em questão. Além destes, são 

oferecidos acompanhamentos de profissionais fisioterapeuta, 

nutricionista e psicólogo, sendo estes oferecidos através do 

Núcleo de Ampliado à Saúde da Família (NASF).  

Na UBS a assistência é direcionada para cerca de 232 

famílias cadastradas, atingindo um total de cerca de 1.000 

pessoas assistidas na referida unidade.   
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O programa de residência Saúde da Família e 

Comunidade, iniciou-se em março de 2017, indo até fevereiro 

de 2019. A rotina semanal no ano de 2017 era organizada da 

seguinte forma: 1) Nas segundas é realizado o atendimento de 

demanda espontânea, manhã e tarde; 2) Nas terças, as 

atividades são atendimento de pré-natal pela manhã e à tarde 

é reservada para o curso de preceptoria online; 3) Na quarta, o 

atendimento se remete a demanda espontânea de manhã e 

visitas domiciliares à tarde;4) Na quinta, configura-se  

atendimento de demanda espontânea pela manhã e à tarde 

acontece aula teórica do programa de residência na Famene; 

Por fim, na sexta, é realizado o atendimento em demanda 

espontânea o dia inteiro e reunião para analisar o trabalho 

realizado durante a semana, para identificar problemas e, a 

partir dessa identificação, serem elaboradas estratégias para a 

sua solução. 

Durante o primeiro ano da referida residência, o 

atendimento aconteceu dentro das seguintes modalidades: 

Atendimento de demanda espontânea, assistência médica 

individual, ações coletivas de prevenção e promoção de saúde, 

diagnóstico de saúde da comunidade, vigilância em saúde, 

visitas domiciliares, além de trabalho comunitário, voltado a 

creches, lares vicinais, asilos, escolas e associações. Todas as 

ações eram acompanhadas de preceptor do programa de 

residência.  
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Figura 1. Ação comemorativa do dia das crianças em escola estadual 

localizada na comunidade com ações educativas sobre verminoses e saúde 

bucal com médica, enfermeira, dentista, agentes de saúde e graduandos em 

medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 11 de outubro de 2018. 

 Foi executado trabalho comunitário (Creches, lares 

vicinais, asilos, escolas, associações), assim como estágio no 

CEREST (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM 

SAUDE DO TRABALHADOR) no bairro de Jaguaribe em João 

Pessoa, sob orientação de uma médica do trabalho a cada 

quinze dias (na quarta feira) pelo período de 6 meses onde 

aprendemos a finalidade do CEREST, sendo esta de ampliar a 

Rede Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores 

(RENAST). 

O aprendizado deu-se da forma que houvesse reflexão 

sobre a atuação do médico dentro do centro. No referido 

serviço, tínhamos acesso a uma equipe multidisciplinar 
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composta por fisioterapeuta, assistente social e psicólogo. Que 

agregavam ao serviço também palestras com os temas mais 

variados de saúde do trabalhador, com ênfase na saúde mental.  

Foi possível vivenciar na prática, a importância da 

interdisciplinaridade, do trabalho em equipe, da contribuição 

para a formação profissional e do papel do docente como 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem como 

impulsionador do senso crítico. 

Na parte teórica foi realizado abordagem voltada a 

conteúdos direcionados as políticas advindas do Ministério da 

saúde, mantendo o papel formador e especifico no contexto do 

SUS, como políticaspúblicas em saúde, legislação do Sus, 

modelos assistenciais, processo de trabalho das equipes de 

saúde, Núcleo Ampliado de Saúde Família (NASF- AB), clinica 

ampliada, matriciamento, projeto terapêutico singular (PTS), 

vigilância em saúde, epidemiologia em saúde, sistema de 

informação, geoprocessamento, regionalização, regulação em 

saúde , planejamento e avaliação, gestão em saúde. O 

processo avaliativo foi realizado por metodologias ativas, 

estudo de casos e práticas voltadas ao contexto da residência. 

A problematização foi utilizada como medida de ampliar o 

contexto da formação profissional e fornecer meios para 

reorganizar a forma de executar as atividades. 

Na Unidade Básica de Saúde (UBS), o período de 

adaptação à nova realidade durou em torno de três meses, 

onde a compreensão da realidade local passou a ser um 

desafio diário. Houve a compreensão da relevância do papel do 

preceptor no acompanhamento das atividades advinda da 

Unidade de Saúde.   
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Martins et al. (2011) relata a importância do contato 

horizontal com a figura do preceptor para a criação de vínculo 

entre o estudante e o usuário/comunidade, facilitando, assim, 

seus primeiros passos de ensino-aprendizagem na área da 

saúde e auxiliando seu processo emancipatório, tornando-o, 

paulatinamente, um sujeito ativo, questionador e transformador 

da realidade em que está inserido. 

O atendimento era realizado de forma indireta, pautado 

unicamente na demanda da população, sem estruturação ou 

estratégias para a sua abordagem. O paciente apresentava 

suas queixas e o atendimento era norteado a partir dessa. Não 

existia um histórico de atendimentos ou mesmo um perfil 

individualizado das queixas e tratamentos realizados, onde o 

único registro documentado do atendimento tinha o objetivo de 

gerar dados para a produção da unidade. 

Entendendo esse ponto como uma deficiência do 

processo de atendimento, foi proposta a inserção de 

prontuários de atendimento, para que fosse possível o 

acompanhamento longitudinal dos pacientes, estabelecendo 

meios para conhece-los num âmbito que fosse além das suas 

motivações para as consultas. Para isso, foram inseridas as 

fichas de atendimento, não sem dificuldade. As mesmas eram 

consideradas um empecilho para a agilidade do atendimento, 

assim como um meio de diminuir o alcance das ações e tomar 

o tempo dos atendidos. 

 As fichas propostas para inserção foramasfichas de 

atendimento à gestante,crescimento e desenvolvimento 

infantil,atendimento aos adolescentes, cuidado ao adulto e ao 

idoso, foram analisadas como instrumentos relevantes no 

atendimento as famílias cadastradas. Nesse ponto, foi 
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observado dificuldades e fragilidades no acompanhamento das 

famílias em virtude de sistematizar o cadastro e os prontuários. 

Tendo em vista a proposta da consulta com prontuários 

necessitar de um tempo maior no atendimento, eram 

evidenciadas diversas reclamações. Esse ponto foi algo de 

bastante resistência por parte da equipe como um todo e até 

mesmo da população e tivemos que apresentar a importância e 

resistir até que viessem os primeiros resultados. Somente após 

um tempo, essa rotina foi tomando um contexto importante 

dentro da comunidade.  

 Sobre o uso do prontuário na ESF, foi vivenciado que: 

 
Um dos requisitos fundamentais do programa é o 
uso do prontuário familiar enquanto instrumento de 
trabalho, garantindo o registro das informações e 
permitindo, de forma ágil, o acesso às ações 
realizadas pela equipe de saúde da família. É, 
portanto, elemento decisivo à melhor atenção 
prestada à família, reunindo as informações 
necessárias à continuidade dos cuidados à saúde 
de seus membros. Representa, ainda, um 
indicador de qualidade da atenção ofertada, assim 
como uma ferramenta para avaliar a necessidade 
de educação permanente, além de ser um 
elemento fundamental em casos de auditoria ou 
de conflitos legais e éticos. (PEREIRA et al. 2008, 
p. 35). 

 

  

 Tais informações legitimam a tentativa de inserir o 

prontuário, pelo conhecimento de que este seria um benefício 

para a comunidade atendida. Em estudo de Fontenelle et al. 

(2018), foi referido que inquéritos tendem a subestimar a 

frequência da utilização de serviços de saúde, tanto em 
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comparação a dados administrativos e prontuários 

médicos quanto em comparação a diários preenchidos pelos 

próprios participantes. Essa subestimação aumenta com os 

extremos de idade, a frequência de utilização, a benignidade do 

problema de saúde e o período de referência da pergunta sobre 

utilização, entre outros fatores. 

A experiência ali vivenciada mostrou que um dos 

requisitos da não aceitação do prontuário estaria ligado a 

ausência de médico ou rotatividade constante do profissional na 

área ou a própria demora no atendimento para o preenchimento 

da documentação.  

As visitas domiciliares são realizadas de acordo com a 

demanda apresentada pelos agentes de saúde da região da 

UBS. Como a área compreende também o atendimento rural, 

muitas vezes tais visitas foram limitadas pela indisponibilidade 

de transporte para chegar ao domicílio que era necessário, 

gerando dificuldades assistenciais. 

A abordagem em sala de espera acontece com o objetivo 

de apresentar informações de prevenção e promoção de saúde 

em temas relevantes para a população enquanto esta espera o 

atendimento. São direcionados temas específicos para 

apresentação oral e, durante a apresentação, é aberto o espaço 

para perguntas daqueles que ali estão, possibilitando uma 

discussão relevante para orientar e identificar pontos onde a 

população não está bem esclarecida. 

As atividades como os grupos de gestantes e hiperdia 

possuem dia e horários pré-determinados para facilitar a 

adesão e são compostas de palestras, rodas de conversa, 

distribuição de medicações e vitaminas, assim como 
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orientações direcionadas a cada um dos grupos, objetivando a 

redução de fatores de risco.  

No entanto, todo o vínculo com a comunidade é 

prejudicado diretamente por vários fatores. Um dos fatores mais 

relevantemente considerados é a dificuldade de locomoção que 

a comunidade apresenta, com uma frota reduzida de ônibus, o 

que limita consideravelmente a capilaridade das ações de 

prevenção e reduz o impacto desejado, muitas vezes ficando 

abaixo do que é necessário e frustrando nossos avanços. 

Dentro dessa realidade, foram realizadas atividades na busca 

de minimizar tais efeitos. 
Figura 2. Atendimento à comunidade fora da UBS para minimizar a 

dificuldade de acesso dos usuários. 

 
Fonte: Acervo pessoal. Primeiro ano de residência, dezembro de 

2017. 
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As intenções e o preparo da equipe são minados pela 

infraestrutura da comunidade, se tornando um desafio de difícil 

resolução.Somando esse fator às características da própria 

população, com uma realidade local em zona rural, com nível 

educacional reduzido e que costuma buscar os serviços apenas 

por motivo de doença iminentemente presente em detrimento 

da prevenção, muitas vezes as ações que desejamos 

implementar não conseguem atingir nem mesmo o alvo, menos 

ainda o objetivo esperado. 

Entendemos que é necessário que a formação de 

residência em MFC contemple tais limitações e que sejam 

abordados os assuntos de infraestrutura dos serviços e 

comunidades como um desafio real para a implantação de 

ações comunitárias. Não apenas isso, é necessário que a 

formação médica para os profissionais que atendem na atenção 

básica seja prioritariamente voltada à Medicina de Família e 

Comunidade para que os profissionais possam contribuir não 

apenas com o conhecimento científico, mas para conhecer 

melhor as barreiras impostas pela prática diária e que somente 

são conhecidas abertamente por aqueles que as enfrentam 

diretamente. 

Amoretti (2005) chama atenção para o cenário que se 

apresenta em relação à residência médica: a constituição do 

modelo hospitalocêntrico de assistência médica e a 

fragmentação em disciplinas por especialidades no ensino 

médico produzem os hospitais como o principal campo de 

formação em serviço. Assim, a expansão das residências 

médicas se deu pela necessidade dos serviços médicos para 

as práticas hospitalares; a definição de vagas ocorria segundo 

as próprias necessidades ou o desejo da especialidade. As 
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especialidades passaram a organizar tanto as faculdades 

quanto os serviços, formando elevados números de 

profissionais para atividades específicas em um mercado de 

trabalho restrito geograficamente. 

No entanto, de acordo com o que é apresentado, a 

distribuição para tal área se dá em tais dados apresentados por 

Thumé et al. (2014): 

 
Em 2014, na distribuição de médicos por 
especialidades no Brasil, a Medicina de Família e 
Comunidade (MFC) ocupava o vigésimo lugar com 
4.022 títulos registrados (1,2%). Eram apenas 0,02 
MFC por 100.000 habitantes. Para que toda a 
população brasileira fosse coberta pela ESF 
deveríamos ter 64.659 equipes atuantes no Brasil. 
Considerando ainda que todo médico de família 
atuasse no sistema público, temos atualmente um 
déficit de mais de 60 mil MFC. 

 

Em 2013, apenas 10% dos médicos que atuavam na 

ESF tinham formação na área, mesmo sendo a APS uma 

estratégia prioritária no sistema de saúde brasileiro desde a sua 

criação. Mostrando um grande descompasso entre o discurso e 

a práxis (ALESSIO; SOUZA, 2016). 

Considerando esse fator, soma-se a ideia de que ainda 

que o número de vagas para especialização em Medicina da 

Família e Comunidade tenha praticamente dobrado no período 

de 2004 a 2014 com o Programa Nacional de Apoio à Formação 

Médica em Áreas Estratégicas (Pró-residência), conforme já 

citado, a taxa de ocupação das vagas foi inferior a 30%. Em 

2015, por exemplo, do total de 1.520 vagas disponíveis para a 

residência em MFC apenas 400 foram ocupadas, 

representando uma taxa de 26,3% de ocupação, muito aquém 
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da capacidade (SILVA JUNIOR, 2016). Entende-se que existe 

uma deficiência de profissionais com formação na área de 

saúde da família e comunidade. 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS, 

editada através da Portaria nº 95 de 26/01/2001- considera e 

aprofunda as definições da NOB/96, destacando a 

regionalização e o aumento da equidade como necessários 

para aprofundar o processo de descentralização do SUS e 

enfatiza a promoção da saúde como pertinente às 

responsabilidades do SUS, principalmente no que diz respeito 

às políticas externas ao setor que interferem nos determinantes 

sociais dos processos de saúde e de doença das coletividades 

(BRASIL, 2002). 

De acordo com o Ministério da Saúde, como 

consequência da universalização da residência médica a partir 

dos PRMFC, o Brasil se aproximaria da maioria dos países com 

sistemas públicos de saúde no mundo e, concomitantemente, 

possibilitaria o provimento, a longo prazo, de médicos 

qualificados para atuação no âmbito da Atenção Básica 

(BRASIL, 2015).  

Considera-se que a mobilização institucional, conduzida 

por atores como os Ministérios da Saúde e o da Educação, para 

a consolidação das residências médicas, especialmente as de 

MFC, pode reforçar a formação de especialistas em áreas 

prioritárias de acordo com as necessidades da saúde no Brasil. 

Esse movimento alia-se às medidas de corresponsabilização 

dos gestores municipais nas estratégias de provimento e 

fixação de médicos na AB pelo PMM (BRASIL, 2015). 

As estratégias de aproximação com a graduação foram 

apontadas como um importante fator de atração para a escolha 
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de médicos pela MFC nos documentos analisados. Uma boa 

experiência inicial na AB, especialmente em unidades de saúde 

bem avaliadas nos processos formativos e com 

acompanhamento de preceptores formados em MFC, foram 

indicados como estratégias de êxito para favorecer a ocupação 

das vagas (SORANZ, 2014).  

Entre as iniciativas que seguem esse direcionamento 

estão as políticas de integração ensino-serviço e educação pelo 

trabalho, como Pró-Saúde, Pet-Saúde e atividades de 

integração entre os residentes e graduandos, bem como a 

divulgação da MFC aos egressos e alunos dos últimos anos dos 

cursos de graduação. Essa estratégia torna-se mais importante 

em um contexto de aumento da AB como campo de estágio na 

graduação. Ela se relaciona com a forma como o estudante 

percebe a profissão em relação a seus interesses pessoais e é 

influenciada pela comunicação. É desse modo que o estudante 

adquire as primeiras experiências e perspectivas de atuação no 

mercado de trabalho (SORANZ, 2014). 

Durante o segundo ano, permaneceram as ações de 

atendimento na UBS, sendo acrescentado o Curso 

de Especialização de Preceptoria em Medicina de Família e 

Comunidade - UNA-SUS/UFCSPA, no modelo EAD, com 

objetivo de formar preceptores para atuar nas residências de 

saúde da família, com duração de 24 meses. Tal curso foi 

importante como identificação de fatores de campo e 

contextualização com o conhecimento científico direcionado 

para a fomentação do conhecimento e um meio de integração 

entre teoria e prática. 

O estudo de Gil et al. (2008), realizado com base em 

vivências nos cenários de prática com graduandos em Medicina 
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da Universidade Estadual de Londrina (UEL), apresentou os 

seguintes desafios para os estudantes na atenção primária, tais 

como: (a) os diferentes tempos institucionais dos serviços e do 

ensino para atender às necessidades de saúde da comunidade, 

gerando pouco tempo para as práticas com os estudantes; (b) 

adesão diminuída dos estudantes, por ainda não possuírem 

habilidades e atitudes que contribuam para o cuidado perante a 

demanda existente nos serviços, gerando frustrações e a 

genuína “sensação de que atrapalham o serviço”; (c) “falta de 

tempo dos profissionais de saúde para os estudantes aí 

inseridos”, além da perda do significado das visitas domiciliares 

feitas por estudantes, os quais se orientam predominantemente 

para o diagnóstico dos problemas de saúde da comunidade, 

sem uma proposta de solução. 

 

CONCLUSÕES  

 

O objetivo do presente estudo foi realizar um relato de 

caso vivido em uma residência médica na área de saúde da 

família. Desta forma, a Estratégia Saúde da Família representa 

muito mais do que um cenário vivo para a formação médica, 

talvez a própria vida em forma de diferentes cenários, 

indispensáveis, ainda que desconfortáveis. Tal manifestação de 

existência não pode ser marginalizada, excluída e ocultada da 

sua formação, sobretudo para aqueles que já atuam junto aos 

usuários dos serviços de saúde. 

Trata-se de um fator fundamental a intensificação das 

capacidades de discernimento e flexibilidade, desenvolvendo a 

sensibilidade necessária para ir além do processo de 

adoecimento, entender o contexto onde ele está desenvolvido.  
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A integração dos residentes de Medicina é uma 

responsabilidade potencial para as instituições de ensino, assim 

como da sociedade. Sobre o docente e as equipes de saúde da 

família, é fundamental o acolhimento adequado para atingir o 

objetivo potencial dentro do processo ensino-aprendizagem 

mas ir além, fornecendo meios para a vivência de uma 

oportunidade única de conhecimento real dos fenômenos que 

ocorrem entre o próprio processo de promoção de saúde dentro 

da maior capilaridade que a atenção à saúde pode alcançar: O 

universo Atenção Básica de Saúde. 
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RESUMO: A chikungunya é uma arbovirose cujas as 
manifestações clínicas são febre alta de início súbito, cefaléia, 
calafrios, erupções cutâneas, mialgia e dor articular intensa 
divido em três fases: aguda, subcrônica e crônica, sendo a 
última caracterizada pela poliartralgia, que pode durar meses e 
até anos. Dentre os sintomas clínicos observados na fase 
aguda a poliartralgia ocorre de maneira mais regular com 
potencial de ser incapacitante, afastando os indivíduos das 
suas atividades de vida. Não há tratamento específico, sendo 
os anti-inflamatórios (esteroides ou não), somados a 
imunossupressores e terapias manuais despontam como 
recursos básicos no combate aos sintomas clínicos da fase 
aguda e o exercício físico emerge como meio de tratamento não 
farmacológico promovendo aptidão física e autossuficiência 
funcional indicado na fase subcrônica e crônica. Esta revisão 
tem como objetivo apresentar informações sobre o vírus e a 
doença, atualizar o conhecimento e identificar pontos que 
precisam ser melhor explicados e sugestões de melhoria acerca 
da doença, prognóstico e qualidade de vida desses pacientes. 
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Palavras-chave: Aspectos Clínicos. Epidemiologia. 
Tratamento da Chikungunya. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O vírus Chikungunya (CHIKV) é o responsável por 

causar uma doença com características agudas consideradas 

clássicas para infecções virais, no entanto, com um importante 

acometimento em pacientes também na fase crônica. A fase 

crônica pode se observada em aproximadamente 1/3 da 

população infectada e que tenha tido a forma sintomática da 

doença, com duração de meses e atualmente podem ser 

identificadas sequelas por mais de 6 anos. 

Uma outra característica da fase crônica é o fato de que 

ela pode ser intermitente, onde os relatos dos pacientes 

constam que alguns dias a doença “aparece” e outros dias eles 

estão bem. Os acometimentos mais relatados remetem a 

complicações músculo-articulares que podem também 

representar prejuízos sociais, emocionais e econômicos. Isso 

porque esses indivíduos ficam debilitados e não conseguem 

executar suas atividades físicas habituais, compromissos 

sociais e rotina de trabalho, o que leva também a 

comprometimento financeiro, tanto para empregados como 

para empregadores. Já foram relatados também pacientes com 

quadros depressivos e isso levanta a hipótese se a infecção 

viral pode disparar essa patogenia ou o indivíduo já seria 

predisposto e com o quadro de incapacidade funcional e social 

da fase crônica a doença encontraria situação favorável a se 

estabelecer. Esse é um grande questionamento quando se 

estuda o motivo pelo qual o CHIKV tem essa fase crônica tão 
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severa, o que difere da grande maioria das infeçcões virais. O 

questionamento seria: a fase crônica realmente leva a todas as 

doenças identificadas como secundárias a infecção ou o 

paciente já era predisposto e o vírus aceleraria esse 

aparecimento?  

No Brasil houve um grande surto onde mais de 200 mil 

casos foram notificados, sendo as regiões sudeste e nordeste 

as mais afetadas. Os impactos causados pelo CHIKV e sua 

rápida taxa de propagação no Brasil foram o suficiente para 

estabelecer um estado de emergência de saúde pública emitido 

pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, 

quase dois anos após a entrada do vírus no país (FIGUEREDO, 

2017; AGUIAR, et al. 2018). Os custos associados aos danos 

do CHIKV são altos e envolvem investimentos das autoridades, 

tais como combate às espécies de vetores com larvicidas, 

inseticidas e ovitrampas, custos de recursos de profissionais e 

estruturas médicas com os pacientes nas diferentes fases da 

infecção (GUZZETTA, et al. 2016; CARDONA-OSPINA, et al. 

2015). A luta contra os arbovírus emergentes exige políticas e 

intervenções que envolvam vários setores da sociedade, não 

apenas o setor da saúde. 

São várias as lacunas observadas quando o assunto é a 

infecção viral pelo CHIKV e esse estudo tem como objetivo 

apresentar informações sobre o vírus e a doença, atualizar o 

conhecimento e identificar pontos que precisam ser melhor 

explicados e sugestões de melhoria acerca da doença, 

prognóstico e qualidade de vida desses pacientes. 
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MATERIAS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido através de uma 

revisão bibliográfica acerca do CHIKV e suas implicações para 

a saúde, a busca de periódicos foi realizada em bases de dados 

eletrônicos (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), e (PUBMED). Os seguintes 

descritores, em língua portuguesa e inglesa, foram 

considerados: vírus chikungunya, aspectos clínicos, 

epidemiologia, tratamento, diagnóstico. Utilizou-se os 

operadores lógicos “AND”, “OR” e “AND NOT” para combinação 

dos descritores e termos utilizados para rastreamento das 

publicações Como critérios de inclusão, foram considerados 

artigos, no intervalo temporal de 2013 a 2018, que 

contemplassem os descritores utilizados. Como critérios de 

exclusão, foram descartados os artigos que não pertenciam ao 

intervalo de tempo de 2013 a 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A febre Chikungunya é uma arbovirose considerada uma 

doença re-emergente de impacto na saúde pública que tem se 

disseminado rapidamente pelos diversos continentes e 

encontrou no Brasil condições ambientais, sociais e de 

infraestrutura pública que favoreceram o estabelecimento de 

um quadro epidêmico. A virose é causada pelo CHIKV e 

transmitida por insetos vetores, por isso chamada de 

arbovirose. Ainda que apresente baixa taxa de mortalidade, os 
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sintomas e as condições crônicas da doença destacam que a 

mesma não deva ser ignorada (GANESAN et al. 2017). 

A doença foi observada pela primeira vez durante um 

surto na Tanzânia em 1952-1953 e até 2004, surtos pontuais 

aconteceram até que a partir de 2005 foram observados focos 

epidêmicos em diferentes regiões do planeta, caracterizando a 

re-emergência do CHIKV. A febre Chikungunya inicialmente 

tratava-se de uma doença infecciosa que acometia primatas, 

entretanto, processos adaptativos permitiram que o vírus 

passasse a infectar humanos (OGDEN, et al. 2017). Na 

linguagem nativa da Tanzânia chikungunya significa “aquele 

que se curva”, característica de pacientes acometidos pela 

doença (MORRISON, 2014). Os principais sintomas são dores 

musculoesqueléticas, erupções cutâneas e febre na fase 

aguda, em alguns casos, os indivíduos podem apresentar 

artralgia, artrite, fadiga e depressão a longo prazo, que podem 

gerar incapacidade funcional ou até mesmo levar a morte 

(BURT, et al.  2017; BRITO, 2017).  

A transmissão do vírus regularmente ocorre através de 

um ciclo humano infectado-mosquito-humano, e raramente 

ocorre de forma materno-fetal direta, todavia, representa alto 

risco de contaminação fetal principalmente nos 4 dias que 

precedem o parto (DOTTERS-KATZ et al. 2015; TSETSARKIN 

et al. 2016). Após a picada pelo mosquito transmissor ocorre a 

inoculação do CHIKV nos capilares subjacentes à pele, 

infectando algumas células locais, como os macrófagos, 

fibroblastos e células edoteliais, que se deslocam para órgãos 

que os protegem contra a ação do sistema imunológico 

(FIGUEREDO, 2016). Mutações em genes que codificam 

proteínas específicas tornaram o ciclo viral enzoóticos em ciclo 

apizoótico, resultando no surgimento do Aedes albopictus como 
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um segundo vetor além do Aedes aegypti, aumentando 

rapidamente a distribuição geográfica do vetor (TANAY, 2017) 

O CHIKV tem a taxa de ataque variando entre 50 a 90% 

da população, onde os sujeitos infectados podem apresentar 

três fases clínicas: fase aguda, fase subcrônica e fase crônica 

(SIMON et al. 2015). A fase aguda é o período correspondente 

as 3 primeiras semanas após a inoculação do vírus. Após o 

período de incubação (4 a 7 dias), cerca de 60% dos indivíduos 

são acometidos pelos sintomas da fase aguda com duração de 

aproximadamente 14 dias, os mais comuns são febre alta e de 

difícil controle farmacológico, artralgia inflamatória e artrite 

seguida de fortes dores e inchaço afetando principalmente as 

articulações interfalângicas, pulsos e tornozelos, com baixa 

responsividade a analgésicos (AN et al. 2017; SIMON 2015). 

Os sintomas da fase subcrônica se manifestam entre o 

15° ao 90° dia, dentre as características mais comuns podemos 

observar a permanência da artrite e a propagação da 

inflamação para estruturas adjacentes a articulação como 

tendões e ligamentos, assim como dano vascular periférico (AN 

et al. 2017; SIMON, 2015). 

A fase crônica pode ser observada em 1/4 a 1/3 da 

população com a infecção sintomática, sendo caracterizada 

pela persistência dos sintomas clínicos após o período de 90 

dias e pode durar meses ou até anos, onde os sintomas mais 

observados são dores articulares, fribromialgia, espondiloartrite 

e depressão. É comum que pacientes com histórico de doenças 

articulares sejam os mais afetados, entretanto, indivíduos que  

nunca apresentaram quadro clínico de doenças articulares 

podem desenvolvê-las após infectados (SIMON et al. 2015; 

BLETTERY, et al. 2016).  
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Danos neurológicos, apesar de pouco recorrentes, foram 

relatados e podem afetar indivíduos na fase crônica. Nesses 

casos, o vírus afeta os astrócitos (células do sistema nervoso 

central responsável pela nutrição dos neurônios) prejudicando 

o aporte de nutrientes para as células do SNC acarretando 

morte celular e disfunção desse sistema (INGLIS, et al. 2016). 

Dentre os casos clínicos associados a disfunções neurológicas 

estão presentes encefalite, neuropatia óptica, neurorretinite e 

síndrome de Guillian-Barré, com maior ocorrência em adultos. 

Mulheres em idade avançada, comorbidades e gravidade na 

fase aguda apresentam relação direta com os sintomas 

persistentes (CERNY, et al. 2017). O CHIKV leva a sequelas de 

longo prazo em uma proporção considerável de pacientes, 

interferindo significativamente na qualidade de vida. Assim, as 

sequelas crônicas do CHIKV devem ser levadas em 

consideração quando se lida com esta doença devido ao seu 

importante efeito na saúde pública e individual (VAN AALST et 

al. 2017).  

A grande taxa de propagação, adaptação a novos 

habitats e hospedeiros, assim como os efeitos deletérios 

causados nos pacientes, tornam os arbovírus um problema de 

saúde pública no mundo e no Brasil (DONALISIO, 2017). A 

urbanização descontrolada surge como um outro fator 

importante na propagação do vírus, o crescimento populacional 

em áreas desprotegidas dos cuidados básicos de controle 

vetorial, torna-se um grande berço de surtos epidemiológicos 

(VEJA-RÚA, et al. 2014). 

Duas espécies principais de mosquitos do gênero Aedes: 

aegypti e albopictus, são capazes de transmitir em ambientes 

urbanos, além da dengue, outras arboviroses como a febre 

Chikungunya e a sua transmissão ocorre em um ciclo humano-
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mosquito-humano (DIALLO et.al 2012; ZARA et.al., 2016). O 

primeiro relato da febre Chikungunya aconteceu em 1952 nos 

planaltos de Makonde, ao longo das fronteiras entre a Tanzânia 

e Moçambique. Surtos da chikungunya foram também notados 

nos países da África, Ásia, Europa e Américas (LO PRESTI et 

al., 2014). 

O CHIKV tem sido responsável por epidemias de grande 

magnitude, onde surtos epidêmicos foram na maior parte 

esporádicos na África e no Sudeste Asiático até 2004. Em 2005, 

um surto de infecção ocorreu nas ilhas do Oceano Índico, 

quando na Ilha da Reunião, 38,2% dos 785.000 habitantes 

foram infectados entre março de 2005 e setembro de 2006 

(SILVA, DERMODY; 2017). O CHIKV disseminou-se para mais 

de 22 países; em Ravena, região da França obtiveram registros 

dos primeiros casos no ano de 2010. A detecção na Região das 

Américas ocorreu em 2013, na ilha de Saint-Martin, no Caribe. 

Na Polinésia Francesa durante o período de outubro de 2014 a 

março de 2015, ≈25% da população local (272.000 residentes) 

foi infectada pelo Chikungunya (SUK, SEMENZA, 2014; NHAN, 

MUSSO, et al., 2015; DA CUNHA, TRINTA, et al., 2017).  

No Brasil, o surgimento dos primeiros casos se deu em 

junho de 2014 e no mês de setembro foi detectado o primeiro 

caso no estado do Amapá, e ainda em setembro um surto de 

CHIKV ocorreu em Feira de Santana, na Bahia. Dados da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 

registraram 38.499 casos prováveis da febre chikungunya com 

taxa de incidência de 18,8 casos/100 habitantes, distribuídos 

em 704 municípios, dos quais 17.971 foram confirmados nas 

semanas epidemiológicas 1a a 52a   no ano de 2015. Em 2016, 

até a 50a semana epidemiológica, foram registrados 265.554 

casos prováveis da febre chikungunya no país, com uma taxa 
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de incidência de 129,9 casos/100 mil habitantes. Esses casos 

prováveis estão distribuídos em 2.785 municípios; destes, 

146.914 (55,3 %) foram confirmados (NUNES et al., 2015; 

LIMA-CAMARA, 2016; MS, 2016). Todos esses eventos 

estabelecem o CHIKV como um patógeno global e dessa forma 

tornando-se um problema de saúde pública. 

Em 2018, até 34a semana epidemiológica (31/12/2017 a 

25/08/2018), foram registrados 72.117 casos prováveis de febre 

de chikungunya no país, com uma incidência de 34,7 casos/100 

mil habitantes, destes, 50.356 (69,8%) foram confirmados e 

outros 17.910 casos suspeitos foram descartados. 

Laboratorialmente na 34a semana epidemiológica, 22 óbitos 

foram confirmados por chikungunya e existem ainda 51 óbitos 

em investigação que podem ser confirmados ou descartados. 

No mesmo período de 2017, foram confirmados 186 óbitos e 

existiam 30 óbitos em investigação. Todos esses eventos 

estabelecem o CHIKV como um patógeno global e dessa forma 

tornando-se um problema de saúde pública. Houve também 

confirmação de 14 óbitos por febre chikungunya, nos estados 

da Bahia (5 óbitos), Sergipe (2 óbitos) e Pernambuco (7 óbitos) 

(MS, 2017). 

A presença durante todo o ano de vetores relevantes, 

especialmente em centros urbanos densamente povoados 

representa um grande risco do vírus se tornar endêmico em 

regiões tropicais (KRAEMER et al.2015). O panorama atual 

requer a obtenção de dados atualizados, confiáveis e precisos 

para alertar a ocorrência de surtos e epidemias relacionados, 

uma vez que a doença compõe a lista de doenças com 

notificação obrigatória (SILVA et al, 2018). As notificações no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação online (Sinan 

Online) devem ser realizadas de maneira correta e com 
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frequência estabelecida para a tomada de decisão sobre as 

ações de vigilância em saúde, o que nem sempre ocorre (MS, 

2016). 

O controle de vírus transmitido por mosquitos é 

destinado a reduzir a população dos mosquitos, não se sabe 

sobre níveis limítrofes de populações de Aedes aegypti que são 

necessárias para a transmissão do Chikungunya. No Brasil, os 

agentes comunitários de endemias em parceria com a 

população, são responsáveis pelo controle do vetor: controle 

mecânico (destruição de reservatórios de agua que possam 

servir de depósito para os ovos do vetor, instalação te telas em 

portas e janelas) e controle químico (produtos químicos para 

matar larvas e insetos adultos) (MANRIQUE et al., 2015; 

CARVALHO et al., 2015; OON, NG, 2014). 

O CHIKV pertence a família Togaviridae que é dividida 

em dois gêneros: Alfavírus e Rubivírus. O CHIKV é do gênero 

Alfavírus e do grupo dos alfavírus do velho mundo chamado 

Floresta do Semliki, onde também estão os vírus O’nyong-

nyong e o vírus do Ross River (AN, et al., 2017; HOWLEY et al., 

2013). 

O Alfavírus inclui mais de 30 espécies que podem ser 

classificadas antigenicamente em pelo menos 8 complexos e 

apresenta vírus responsáveis por uma grande variedade de 

doença que acometem humanos, primatas não humanos, 

equinos, aves, anfíbios, répteis, roedores e ovinos. Exemplares 

com o CHIKV e o vírus da encefalite equina são responsáveis 

por surtos epidêmicos em diferentes partes do planeta o que é 

explicado, uma vez que em sua maioria são vírus com 

transmissão por insetos, predominantemente mosquitos, 

caracterizados assim como arboviroses. Alguns alfavírus são 

identificados como específicos de insetos Vírus Eilat, Vírus da 
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Floresta Tai, por exemplo, ou aquáticos como o Vírus da 

doença do pâncreas do salmão, aparentemente com 

transmissão horizontal (HOWLEY et al., 2013; CHEN et al., 

2018).  

CHIKV é um vírus envelopado, com capsídeo formado 

por uma única proteína, organizado em arranjos icosaédricos 

com simetria T-4. O nucleocapsídeo é protegido pelo envelope 

lipídico derivado da membrana plasmática da célula hospedeira 

do vírus e contém as glicoproteínas E1 e E2. Sendo essas 

proteínas presentes em heterodímeros que são agrupados em 

trímeros na superfície do vírion com arranjos de 240 cópias de 

capa proteína interagindo com as 240 cópias do capsídeo. O 

RNA tem fita simples com polaridade positiva, 

aproximadamente 11,8 kb com CAp na terminação 5’ e cauda 

poliA na terminação 3’ do genoma. Apresentando duas ORFs: 

na terminação 5’ são codificadas as proteínas não estruturais e 

de replicação (nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) e na terminação 3’ as 

proteínas estruturais (C, E3, E2, 6K e E2) (HOWLEY et al., 

2013) e são organizados na sequinte ordem: 5′ cap-nsP1-nsP2-

nsP3-nsP4-(região de junção)-C-E3-E2-6K-E1-poly(A)-3′ 

(FIGURA 1 A.) (HOWLEY et al., 2013).  

As regiões utilizadas para diagnóstico molecular são as 

dos genes nsP1 e nsP4 por serem as mais conservadas no 

genoma, enquanto que a terminação C do gene nsP3 

corresponde as regiões genômicas mais conservadas (An, et 

al., 2017; OKEOMA, 2016).  

A origem dos alfavírus ainda não está totalmente 

esclarecida, onde a análise do genoma parcial sugere a origem 

tanto nas Américas como no Velho Mundo. Porém quando 

considerado o genoma inteiro a origem passa a ser relacionada 

aos alfavirus aquáticos transmitidos por piolhos. Apesar de ser 
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um vírus de RNA, apresenta uma baixa taxa de mutação (1–7 

Å~ 10−4 substituição/ nucleotídeo/ ano), sugerindo que o fitness 

viral é mantido pelos vetores vertebrados e invertebrados 

(Figura 1)  

 

Figura 1. A. Crio-microscopia eletrônica e esquema 
representativo do genoma do CHIKV. B. Representação gráfica 
com pontos de maior acometimento nos pacientes com infecção 
crônica. C. Identificação das regiões do corpo com maior 
incidência de lesões na fase crônica da infecção pelo CHIKV. 
 

 

 

Fonte: A. (AS Rose et al., 2018). B e C. Autoria própria. 

 

A origem do vírus teria sido africana e introduzida na Ásia 

na década de 70, com a descoberta do CHIKV, em 1952, no 
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surto da artrite febril. Estudos filogenéticos identificaram três 

genótipos do vírus: Oeste africano, Sul da África Oriental e 

Asiática, com diferença genômica em torno de 15% e os três 

genótipos com registros de infecção em humanos (OKEOMA, 

2016). Depois de uma época com surtos esporádicos, foi 

observado a re-emergência do vírus onde a análise filogenética 

sinaliza que as cepas virais circulantes em ilhas do oceano 

Índico tiveram origem no Kenya e sofreram uma separação aos 

vírus que se espalharam para o Sri Lanka, Ilhas da Reunião, 

Cingapura e ilhas Maldivas (An, W., 2017; HOWLEY, 2013; 

DIAS, et al., 2018).  

Baseado nas análises de mudanças genéticas é 

sugerido que a seleção positiva exercida pela resposta imune 

celular nos CHIKV tem fortalecido a transmissibilidade do vetor 

Aedes albopictus como importante elemento nos surtos do 

vírus, principalmente nas zonas rurais. A adaptação do CHIKV, 

genótipo Asiático a essa espécie de Aedes foi possível pela 

interação entre a treonina E1-98 e a substituição adaptativa E1-

226 de alanina para valina. Essa pode ser considerada uma 

explicação a forte e predominante substituição das cepas 

endêmicas em muitos países e que pode ter aumentado a 

virulência das mesmas (HOWLEY, 2013). 

A detecção da viremia do CHIKV é o método padrão ouro 

e mais específico de diagnóstico, mas devido à ausência de 

uma infraestrutura nacional adequada para detectar esse vírus 

por métodos moleculares e aos custos envolvidos com estas 

técnicas, nem todos os indivíduos são diagnosticados durante 

a fase aguda da doença. A infecção pode ser virologicamente 

confirmada precocemente através do isolamento do vírus a 

partir de amostras de soro, plasma, sangue total ou tecido, 

utilizando cultura de células, inoculação de mosquito ou 
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inoculação intracerebral de ratos. O diagnóstico através do 

isolamento viral é altamente específico (100%), mas não 

suficientemente sensível. Um método alternativo que rastreia o 

vírus no espécime, é a detecção de antígenos virais utilizando 

as técnicas de ELISA ou ensaio de imunocromatografia (ICA), 

cuja janela de detecção se estende alguns dias após a viremia 

(An et al., 2017). 

Nos primeiros 5-7 dias da infeção, detecções de ácido 

nucleico do CHIKV são mais amplamente utilizadas no 

diagnóstico precoce devido à sua sensibilidade e rapidez. 

Técnicas moleculares como a reação em cadeia da polimerase 

transcricional (RT-PCR) e/ou em tempo real (RT-PCR), ensaio 

de amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP) usando 

primers específicos para genes estruturais e não estruturais são 

ferramentas úteis no diagnóstico rápido do CHIKV. A 

sensibilidade e especificidade de métodos genéticos 

desenvolvidos para o diagnóstico do CHIKV podem chegar a 

100%. Embora a detecção do RNA viral seja a maneira mais 

apropriada para uma rápida identificação do vírus, seu uso  

ainda é limitado pelo estreito período de janela durante a 

primeira semana da doença. Um teste ideal para infecção 

aguda por CHIKV é uma combinação de métodos genéticos 

com outros métodos diagnósticos que funcionam após o 

período de viremia (Johnson et al., 2016b). 

Normalmente uma semana após o início da doença, a 

viremia é eliminada pelo sistema imunológico do hospedeiro. 

Nesse período, o diagnóstico do CHIKV pode ser feito pela 

detecção de anticorpos para imunoglobulinas M-IgM e 

imunoglobulinas G-IgG anti-CHIKV. A IgM é detectável em 5-7 

dias após o início da doença e permanece elevada por semanas 

a meses. A IgG pode ser detectada em aproximadamente 7 a 
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10 dias após o início da doença, geralmente após o 

desaparecimento da viremia, e permanece detectável por 

meses a anos (Johnson et al., 2016b; Silva e Dermody, 2017). 

Portanto, a detecção de IgM é amplamente utilizada no 

diagnóstico da infecção aguda pelo CHIKV em combinação com 

o método molecular; enquanto a detecção de IgG é usada para 

testar amostras durante a fase de convalescença. Como a IgM 

para o CHIKV pode persistir por até 4 meses (Prince et al., 

2015), o resultado positivo de IgM anti-CHIKV indica tanto a 

possibilidade de infecção aguda por CHIKV quanto uma 

infecção passada recente. Para discriminar entre os dois 

estágios clínicos, o resultado de RNA e o título de IgG também 

devem ser considerados (An et al., 2017). 

Nas fases subcrônica e crônica da artralgia, com 

histórico de ter tido um episódio de febre aguda com edema 

associado e dor articular durante o período epidêmico (critérios 

clinico-epidemiológicos) dispensa a necessidade de realizar 

testes sorológicos em pacientes que buscam assistência para 

o tratamento da dor. Em casos de pacientes que não 

respondem à terapia analgésica inicial, testes sorológicos para 

CHIKV (anticorpos IgM e IgG) e testes em busca de outras 

etiologias devem ser realizados, a critério do especialista. Além 

disso, testes não específicos, como hemograma completo, 

podem ser solicitados na fase aguda e testes bioquímicos como 

dosagem de transaminases, creatinina e eletrólitos podem ser 

necessários em pacientes de risco ou em pessoas gravemente 

doentes (Simon et al., 2015).  

Durante a fase crônica, para pacientes que não 

respondem ao tratamento, auto-anticorpos (fator reumatoide; 

anticorpo proteico anti-citrulina; e anticorpos anti-nucleares) e 

marcadores moleculares (HLA-B27) devem ser solicitados, de 
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acordo com suspeita da doença, uma vez que o diagnóstico 

diferencial inclui artrites inflamatórias (Simon et al., 2015). 

Exames específicos moleculares e testes sorológicos 

são realizados rotineiramente nos períodos entre epidemias, a 

fim de detectar os primeiros casos e identificar o início de uma 

epidemia. No entanto, uma vez identificada uma epidemia pelo 

CHIKV, nem todos os pacientes são submetidos a uma 

confirmação laboratorial. Nesse contexto, a investigação 

laboratorial é reservada para pacientes com sinais alarmantes, 

grupos de riscos (gestantes, pacientes imunossuprimidos, por 

exemplo), casos graves, aqueles com manifestações atípicas, 

ou em casos de difícil diagnóstico diferencial. O diagnóstico 

pode ser confirmado com base em critérios clínico-

epidemiológicos (Brito et al., 2016). 

Outro fato que merece destaque quando fala-se em 

diagnóstico da febre Chikungunya é que por conta da 

filogenética e taxa de mutação do vírus pode ocorrer reatividade 

cruzada nos testes sorológicos com o vírus da dengue, Zika e 

Mayaro (Brito et al., 2016). Esse fato pode sugerir que uma boa 

parte de casos de dengue relatados em 2015-2016 no Brasil, 

poderia ter sido de infecções pelo CHIKV. Além disso, 

coinfecções por CHIKV e dengue ou Zika podem ocorrer 

(Villamil-Gomez et al., 2016), uma vez que esses vírus co-

circulam na mesma área através da transmissão pelos mesmos 

vetores do mosquito Aedes sp. (Miner e Diamond, 2017). Outro 

fato que merece destaque no que se refere a dificuldades no 

diagnostico de CHIKV é a questão da subnotificação dos casos 

em consequência de vários fatores, como ausência de um 

prontuário único de registro, falta de capacitação tanto de 

agentes comunitários de saúde quanto de profissionais que 
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atendem na atenção básica, sem falar no longo tempo de 

liberação dos resultados dos exames.  

A febre Chikunguya apresenta taxa de mortalidade 

menor que 1%, no entanto, é urgente o olhar mais preciso sobre 

esse dado, uma vez que é identificado o déficit na capacidade 

de diagnosticar a infecção de forma precisa e também pode 

haver subnotificação no número de óbitos. 

As terapias mais utilizadas são os usos de analgésicos, 

antipiréticos e agentes antiinflamatórios, que destinam a aliviar 

os sintomas associados à doença (THIBERVILLE et al., 2013; 

SILVA, 2017; FRANCO, et al. 2018). O tratamento com alguns 

agentes antivirais comuns são utilizados contra o vírus como 

ribavirina (RBV), o favipiravir (FAV) e o interferon-alfa IFN-α), 

porém, estes contemplam atividade de amplo espectro contra 

uma variedade de vírus, necessitando de mais testes em 

modelos animais e humanos para se chegar ao avanço clínico 

dessas drogas (SILVA, 2017; FRANCO, et al. 2018).  

Não existem vacinas ou antivirais que previnam ou 

tratem a infecção por CHIKV, onde a terapia com vacinas 

encontra-se num estágio de sucesso limitado, na tentativa de 

combater o mecanismo de ação deste vírus (ROTHAN et al., 

2015; SILVA, 2017; FRANCO, et al. 2018). Vários estudos 

mostram ensaios com vacinas no foco de reduzir a expressão 

de genes da proteína do CHIKV ou até mesmo neutralizar os 

genótipos envolvidos na replicação do vírus (ROY, et al., 2014; 

GOO, et al., 2016). As imunizações precisam realizar uma 

proteção contra todos os genótipos do CHIKV, pois se realizada 

a imunidade para apenas um tipo de cepa viral, a doença pode 

se tornar cada vez mais grave e resistente a tratamentos, 

requerendo sempre um adjuvante para auxiliar no combate ao 

vírus (SCHWAMEIS, 2016). 
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No quadro atual, o tratamento consiste principalmente na 

base de alguns fármacos, utilizados de acordo com as fases da 

febre Chikungunya, tais tratamentos realizados com a utilização 

de fármacos possuem uma baixa qualidade de evidências 

científicas (MARQUEZ, et al. 2017). 

Na fase aguda: o objetivo para esta fase é o alívio da dor 

musculoesquelética, que leva os pacientes a ficarem 

incapacitados. Fármacos como paracetamol e dipirona são 

recomendados, com a evolução do quadro sintomático as dores 

podem se tornar mais intensas e analgésicos opióides podem 

ser usados (tramadol e codeína). Nos relatos de dor com 

características neuropáticas são utilizados alguns 

medicamentos de caráter coadjuvante como: antidepressivos 

(nortriptilina, amitriptilina) e anticonvulsivantes (gabapentina, 

carbamazepina). 

Na fase subcrônica: em situações de evolução do quadro 

sintomático, o uso de antiinflamatórios não esteróides (AINEs) 

bem como medicações coadjuvantes em casos refratários a 

analgésicos. Os pacientes nessa fase são acometidos por 

dores de moderadas a intensas, logo se recomenda o uso de 

prednisona ou predinisolona.  

Na fase crônica: a persistência do quadro sintomático 

nos pacientes leva os mesmos a fazerem uso de analgésicos 

ou opiódes fracos (codeína e tramadol), seguindo as 

recomendações das fases anteriores. Os AINEs podem ser 

usados com acompanhamento da resposta terapêutica, visto 

que há contraindicações de seu uso. Há relatos para essa fase 

do uso de corticosteroides e antimaláricos, no entanto, não há 

evidências uniformes em relação a esse uso.  

O tratamento terapêutico farmacológico é o mais 

utilizado diante do quadro sintomático dos pacientes. Todavia, 
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de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia (MARQUEZ, et al. 2017), um tratamento 

terapêutico não farmacológico pode ser utilizado afim de 

minimizar os sintomas: A) Na fase aguda: orientações 

posturais, terapia manual e exercícios de intensidade leve. B) 

Nas fases subcrônicas e crônicas: manter recomendações 

anteriores com acréscimo de exercícios passivos, ativos, 

resistidos, proprioceptivos e aeróbicos alongamentos e 

fisioterapia aquática (Figura 2). 

 

Figura 2. Proposta de tratamento em indivíduos com a fase 
crônica da febre chikungunya. O exercício físico como terapia 
não farmacológica.  
 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Terapias não farmacológicas são indicadas 

principalmente nos estágios subcrônicos e crônicos da febre 

Chikungunya, principalmente para manutenção das funções 
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articulares, sem que haja extrapolação de movimentos que 

desencadeiam o processo doloroso (SIMON, 2015; DEL 

CASTILLO-CABRERA, 2014). Os exercícios físicos são 

realizados principalmente em pacientes com perda de aptidão 

física e de autonomia de movimentos (em casos de idosos, 

deficientes físicos e/ou atletas), melhorando o condicionamento 

físico e reduzindo quadros de fadiga (SIMON, et al. 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

Quando as manifestações da chikungunya se tornam 

crônicas, mais tempo duram, mais complicações surgem. 

Dentre os sintomas clínicos observados na fase aguda a 

poliartralgia ocorre de maneira mais regular com potencial de 

ser incapacitante, afastando os indivíduos das suas atividades 

de vida. O exercício físico emerge como meio de tratamento não 

farmacológico promovendo aptidão física e funcional. 
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RESUMO: A intoxicação exógena caracteriza um evento 
ocorrido por influência de agente tóxico externo ao organismo 
afetado, com substâncias que não pertencem à bioquímica do 
indivíduo, a exemplo das plantas tóxicas que podem causar 
alterações patológicas em seres humanos. Das 111 espécies 
de plantas tóxicas catalogadas no Brasil, 38 localizam-se na 
região nordeste. No país, os acidentes ocasionados por plantas 
tóxicas majoritariamente decorrem de ingestões acidentais 
pelas crianças. Diante do exposto, este trabalho objetivou 
investigar os casos notificados de intoxicações por plantas 
tóxicas ocorridos em crianças com faixa etária entre 0 a 14 anos 
na região nordeste no período de 2013 a 2017, permeada pela 
análise das ocorrências anuais de notificações dos casos de 
intoxicações por plantas tóxicas nos estados nordestinos 
obtidas através do banco de dados do SINAN. Os achados 
mostraram que Pernambuco registrou o maior número de casos 
(27,5%) de intoxicações por plantas tóxicas em crianças. A 
Bahia apresentou maior percentual (26,5%) de registro de 
intoxicação por plantas tóxicas, sem distinção por faixa etária. 
Acerca da mortalidade, apenas 06 casos de óbitos foram 
registrados. Apesar da baixa mortalidade registrada, as 
intoxicações por plantas tóxicas em crianças são um problema 
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de saúde pública, fazendo-se necessário outros estudos que 
possibilitem a definição de estratégias para minimizar essa 
problemática na região do Nordeste. 
Palavras-chave: Intoxicação por plantas. Criança. Plantas 
tóxicas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Em matéria de saúde, a intoxicação exógena caracteriza 

um evento ocorrido por influência de agente tóxico externo ao 

organismo afetado, com substâncias que não pertencem à 

bioquímica do indivíduo (CARVALHO et al., 2017). Representa 

toda manifestação, decorrente dos efeitos danosos estimulados 

por um organismo vivo como resultado de sua interação com 

alguma substância química oriunda do meio exterior. Essas 

substâncias são encontradas facilmente no cotidiano humano, 

a exemplo dos fármacos, os pesticidas, saneantes de uso 

domiciliar, outrossim as plantas e os animais venenosos 

(BRITES; MARTINS, 2015).  

Dentre os principais agentes tóxicos pertinentes às 

intoxicações exógenas, as plantas tóxicas produzem 

metabólitos secundários que pela inalação, ingestão ou contato 

podem causar alterações patológicas em seres humanos, 

distúrbios no organismo e risco de morte (JESUS; SUCHARA, 

2013). 

Segundo Campos et al (2016), as plantas podem causar 

reações diversas que vão desde alergias na pele e mucosas, 

até distúrbios cardiovasculares, respiratórios, metabólicos, 

gastrintestinais, neurológicos, podendo evoluir para o óbito.  

Conforme assevera Mendieta et al (2014), os vegetais 

contêm componentes químicos, denominados de princípios 

ativos, tais como: alcalóides, glicosídeos, cardioativos, 
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glicosídeos cianogênicos, taninos, saponinas, oxalato de cálcio 

e toxialbuminas, todos provocando sintomas semelhantes em 

animais ou em humanos. Ainda, sabe-se que os alcalóides 

pirrolizidinicos (sinfitina e equimidina) têm princípios tóxicos, os 

quais mesmo após alguns anos de ingerida a dose tóxica, 

podem provocar cirrose hepática ou câncer no fígado. 

As intoxicações por plantas podem ocorrer de modo 

agudo ou crônico. O primeiro caso geralmente ocorre após 

contato único (CÂMARA et al., 2014). Pode ser acidental, 

principalmente em crianças, ou intencional como nas tentativas 

de aborto e suicídio, sendo estes os casos que geralmente 

aparecem nas estatísticas. 

A intoxicação crônica ocorre por contato continuado. 

Cita-se como exemplo, o costume da ingestão de certas 

espécies de Crotalaria na medicina tradicional e na alimentação 

no continente africano, levando a problemas hepáticos ou ainda 

em atividades industriais ou agrícolas como no caso da cultura 

do fumo (BORELLI, 2015). 

Por vezes a ligação entre o consumo de espécies 

vegetais e os efeitos tóxicos observados é difícil de ser 

estabelecida, como o caso dos efeitos teratogênicos e abortivos 

(SOUZA MARIA et al., 2013). Normalmente esses efeitos 

aparecem após o uso prolongado e de forma assintomática, 

podendo levar a um quadro clínico grave e algumas vezes fatal. 

A utilização crônica de plantas sem orientação médica, tais 

como em casos de obesidade, constipação, hemorroidas e dor 

nas articulações, pode acarretar maiores riscos devido à 

duração do tratamento. 

Comumente as plantas são comercializadas e 

divulgadas em meios de comunicação como um produto que 

traz somente benefícios, já que se trata de uma fonte natural 

(MENDIETA, 2014). No entanto, as supostas propriedades 
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farmacológicas anunciadas podem não possuir legitimidade 

científica, por não terem sido investigadas, ou por não terem 

tido suas ações farmacológicas comprovadas em testes 

científicos. Nessa perspectiva de que a planta não causaria 

malefícios à saúde, a população utiliza-as em conjunto com 

fármacos comercializados, podendo ter efeitos sinérgicos e 

causar interações (SOUZA MARIA et al., 2013). 

Das 111 espécies de plantas tóxicas catalogadas em 

território nacional, ao menos 38 destas localizam-se na região 

nordeste (VIEIRA, 2013). Grande parte dessas plantas é usada 

de forma ornamental em residências, praças e jardins, 

característica que denota fácil acesso a este tipo de planta. 

Segundo Campos et al (2016), constituem exemplos de  

plantas tóxicas as seguintes plantas: Allamanda catartica L., 

Manihot utilissima Pohl, Daphnopsis fasciculata, Dieffenbachia 

sp., Anarcadium occidentale, Nicotiana tabacum, Artemisia 

absinthium L, Senecio brasiliensis, dentre outras. A Anarcadium 

occidentale, conhecida por caju, é utilizada para o tratamento 

de diabetes, hipertensão, bronquites, artrites e cólica intestinal, 

podendo causar queimaduras na pele e mucosas (TÉDONG et 

al., 2006). Já a Allamanda catartica L., conhecida por dedal-de-

dama, é utilizada como planta ornamental em lares e alternativa 

ao tratamento para picada de cobras, gera distúrbios 

gastrointestinais, náuseas, vômitos, cólicas e diarreia. Ainda, a 

Manihot utilissima Pohl, a mandioca doce, muito utilizado na 

alimentação mas com grande gerador de problemas 

neurológicos crônicos (CÂMARA et al., 2014). 

De um modo geral, os acidentes ocasionados por plantas 

tóxicas majoritariamente decorrem de ingestões acidentais e 

principalmente, por desconhecimento da população sobre os 

perigos que determinadas espécies causam à saúde humana, 

contribuindo para o elevado número de ocorrências em 
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atendimentos hospitalares de urgência (CAMPOS et al., 2016); 

tendo a gravidade do envenenamento dependência com a 

susceptibilidade do indivíduo, a quantidade ingerida e o tempo 

de exposição.  

Nos últimos anos, o estudo das plantas tóxicas vem 

ganhando importância médica, pois, além de favorecer a 

compreensão de diferentes aspectos dos casos de 

intoxicações, também, permeia a produção de novos fármacos 

que auxiliam no tratamento de diversas patologias em humanos 

(JESUS; SUCHARA, 2013). 

No Brasil, os casos de intoxicação exógena constituem 

um importante problema de saúde pública devido a sua alta 

taxa de prevalência, bem como, a existência da subnotificação 

de inúmeros casos (MONSENY et al., 2015).  

Com o intuito de controlar e documentar a ocorrência de 

intoxicações por plantas, reunir os dados de intoxicação e 

envenenamento registrados pelos Centros de Informação e 

Assistência Toxicológica, bem como de proporcionar a 

implantação de outros centros, foi criado em 1998 o Programa 

Nacional de Informações sobre Plantas Tóxicas, inserido no 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas 

(SINITOX) (SANTOS et al., 2013). 

Os registros de intoxicações de crianças e adolescentes 

vêm aumentando progressivamente no país. Nos anos de 2010 

e 2014, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) registrou 16.183 e 24.521 casos de intoxicação em 

menores de 14 anos, respectivamente (OLIVEIRA; SUCHARA, 

2014). Ressalta-se que no período relatado ocorreu uma 

elevação de 52,2% das notificações devido principalmente ao 

aumento das intoxicações por animais peçonhentos (20,0%) 

(AMORIM et al., 2017). 
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Ao que tange os acidentes ocasionados e notificados por 

plantas tóxicas no país, sabe-se que os Centros de Informações 

Toxicológicas (CITs) divulgam um expressivo número de 

intoxicações e morte de crianças que ingeriram acidentalmente 

plantas ornamentais venenosas (VIEIRA, 2013). 

Importa destacar que a heterogeneidade na distribuição 

dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica 

(CIATOXs) - centros responsáveis pelo registro das notificações 

de intoxicações - dificulta o estabelecimento de um quadro 

nacional (CAMPOS et al., 2016), consequentemente, retarda a 

definição de ações públicas que possibilitem o desenvolvimento 

de projetos de prevenção, controle de casos de intoxicações, 

além de prejudicar o atendimento (diagnóstico e tratamento) do 

paciente intoxicado. 

Diante do exposto, considerando a vulnerabilidade das 

crianças à intoxicações exógenas aliado ao fato que existem 

poucas informações na literatura sobre a caracterização das 

intoxicações por plantas em crianças no nordeste brasileiro, 

este trabalho objetivou investigar os casos notificados de 

intoxicações por plantas tóxicas ocorridos em crianças com 

faixa etária entre 0 a 14 anos na região nordeste no período de 

2013 a 2017, com o intuito de contribuir para a construção de 

um panorama das intoxicações por plantas tóxicas na região, 

bem como, propiciar o fortalecimento das políticas públicas 

voltadas para a prevenção das intoxicações exógenas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, quantitativo e 

descritivo realizado com dados secundários contidos no banco 

de dados Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
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(SINAN), instituído pelo Ministério da Saúde do Brasil e 

disponibilizados pelo endereço eletrônico do DATASUS.  

Foram investigadas as ocorrências anuais de 

notificações dos casos de intoxicações por plantas tóxicas, 

especialmente em crianças (0 a 14 anos), nos nove estados da 

região nordeste brasileiro obtidas através do banco de dados 

do SINAN do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017.  

Para efetuar a localização dos arquivos, foram realizados 

os seguintes passos (figura 1): busca de informações de saúde 

(TABNET) através do site do DATASUS (Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde), seguido para 

Epidemiologia e Morbidade e, por fim, Doenças e Agravos de 

Notificação, considerando o período entre 2013 a 2017. Ao ser 

definido a região Nordeste como local de estudo, pode-se 

analisar a Intoxicação Exógena em cada estado da região como 

sendo a notificação de maior índice. Definido a Intoxicação 

Exógena como fator relevante para o estado escolhido, foi 

realizada a análise de dados de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: agente tóxico (planta tóxica), faixa etária 

(de 0 a 14 anos) e evolução do caso (óbito).  

Os dados coletados foram organizados em uma planilha 

idealizada para essa finalidade, usando o programa Excel e os 

resultados foram expressos pela estatística descritiva em 

frequência absoluta e relativa, sendo apresentados por meio de 

tabelas. A interpretação dos dados foi feita de acordo com as 

estatísticas apresentadas por cada estado da região de estudo. 
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Figura 1. Comandos para obtenção de informações no 
SINAN/DATASUS. 

 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, no período de 2007 a 2015, foram notificados 

cerca de 545.556 casos de intoxicação exógenas pelo SUS na 

plataforma DATASUS, destes, 23% aconteceram no Nordeste 

(BATISTA et al., 2017). Verificou-se que nos últimos cinco anos 

(2013 a 2017), conforme a tabela 1, 116.926 notificações 

referentes ao número de intoxicações exógenas ocorreram na 

região nordeste, perfazendo 23,1% do total de intoxicações no 

cenário nacional, haja vista o registro de 505.798 de casos no 

mesmo período. 

 
  

Informações 
epidemiológicas e 

morbidades

Doenças e agravos 
de notificação 

Intoxicações 
exógenas
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Tabela 1. Distribuição absoluta dos casos notificados de 
intoxicações exógenas na região Nordeste 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

Tabela 2. Distribuição relativa dos casos notificados de 
intoxicações exógenas na região Nordeste 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ALAGOAS 4440 3587 2451 2807 2865 16150 

BAHIA 3609 3290 3582 3312 3744 17537 

CEARÁ 2585 2869 2867 2524 2284 13129 

MARANHÃO 511 485 402 526 675 2599 

PARAÍBA 1789 2028 2380 1147 2163 9507 

PERNAMBUCO 6904 8384 8191 8225 6839 38543 

PIAUÍ 872 1071 1136 1447 1287 5813 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

1907 2668 2340 1792 1815 10522 

SERGIPE 883 644 477 571 551 3126 

TOTAL 23500 25026 23826 22351 22223 116926 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 

ALAGOAS 18,8% 14,3% 10,2% 10,9% 12,8% 

BAHIA 15,3% 13,1% 15,0% 14,8% 16,8% 

CEARÁ 11,0% 11,4% 12,0% 11,2% 10,2% 

MARANHÃO 2,1% 1,9% 1,4% 2,3% 3,0% 

PARAÍBA 7,6% 8,1% 9,9% 5,13% 9,7% 

PERNAMBUCO 29,3% 33,5% 34,7% 36,7% 30,7% 

PIAUÍ 3,7% 4,2% 4,7% 6,4% 5,7% 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

8,1% 10,6% 9,8% 8,0% 8,1% 

SERGIPE 3,7% 2,5% 2,0% 2,5% 2,4% 
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É fato que as intoxicações exógenas constituem um 

problema mundial de saúde pública, haja vista existirem 

diferenças  geográficas,  sociais,  econômicas  e culturais  que  

determinam  perfis  diferentes  entre  os  países, bem como, em 

suas próprias regiões (BATISTA et al., 2017). 

De acordo com as tabelas 1 e 2, no período de estudo, o 

ano de maior número de notificações foi o de 2014 com o 

registro de 25.026 casos, tendo o estado de Pernambuco com 

o maior número de registros 33,5% (n = 8.384), seguido pelo 

estado de Alagoas com 14,3% (n = 3.587), e Bahia com 13,1% 

(n = 3.290). Contudo, o estado do Maranhão apresentou o 

menor registro total dos casos 2,2% (n = 2.599), provavelmente, 

por esse estado (juntamente com Alagoas) não possuir unidade 

de CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), 

centro responsável por coordenar o processo de coleta dos 

dados e divulgar os casos de intoxicações registrados no Brasil; 

contribuidor para a formação do perfil de intoxicações e 

desenvolvimento de medidas de prevenção dos mesmos 

(GARCIA et al., 2017). 

Ao que tange aos casos de intoxicações por plantas 

tóxicas na região, de acordo com as tabelas 3 e 4, o ano de 

2017 teve o maior número de registros de casos (n = 211) 

quando comparado aos demais anos de estudo. Cabe frisar que 

o estado da Bahia obteve o maior registro, cerca de 26,5% dos 

casos (n = 248), observando-se o pico de registro no ano de 

2016 com 41% (n = 73), seguido pelo estado de Pernambuco 

23,5% (n = 42) e Alagoas 12,3% (n = 22). Em último lugar 

registrou-se, novamente, o estado do Maranhão com o total de 

21 casos.  

Segundo Getter e Nunes (2011), a região Nordeste 

configura a terceira região do país em número de casos de 

intoxicações por plantas tóxicas, logo atrás das regiões Sul e 
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Sudeste, respectivamente. Cabe destacar que no Brasil, só em 

2012, o número de intoxicações causadas por plantas foi de 

1026 casos, o que correspondente a 1,2% dos casos de 

intoxicação humana ocorridos (CAMPOS et al., 2016).  

Apesar dos números parecem baixos, as plantas tóxicas 

ocupam o nono lugar entre os agentes causadores das 

intoxicações exógenas, sendo responsáveis por cerca de 2% 

de envenenamentos no país (GARCIA; BALTAR, 2007). 

Contudo, esta estatística não deve ser considerada absoluta, 

pois  é necessário pontuar a existência das subnotificações dos 

referidos casos. 

 

Tabela 3. Distribuição absoluta dos casos notificados de 
intoxicações por plantas tóxicas na região Nordeste 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

  

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ALAGOAS 60 37 28 22 43 190 

BAHIA 33 58 37 73 47 248 

CEARÁ 07 11 15 07 09 49 

MARANHÃO 02 05 02 02 10 21 

PARAÍBA 15 23 16 10 21 85 

PERNAMBUCO 32 42 50 42 59 225 

PIAUÍ 14 08 10 15 14 61 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

11 05 07 06 04 33 

SERGIPE 9 6 4 1 4 24 

TOTAL 183 195 169 178 211 936 
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Tabela 4. Distribuição relativa dos casos notificados de  
intoxicações por plantas tóxicas na região Nordeste 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 

ALAGOAS 32,7% 18,9% 16,5% 12,3% 20,3% 

BAHIA 18,0% 29,7% 21,8% 41,0% 22,2% 

CEARÁ 3,8% 5,6% 8,8% 3,9% 4,2% 

MARANHÃO 1,0% 2,5% 1,1% 1,1% 4,7% 

PARAÍBA 8,1% 11,7% 9,4% 5,6% 9,9% 

PERNAMBUCO 17,4% 21,5% 29,5% 23,5% 27,9% 

PIAUÍ 7,6% 4,1% 5,9% 8,4% 6,6% 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

6,0% 2,5% 4,1% 3,3% 1,8% 

SERGIPE 4,9% 3,0% 2,3% 0,5% 1,8% 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

  

Acerca das intoxicações por plantas tóxicas em crianças 

com faixa etária entre 0 a 14 anos, de acordo com as tabelas 5 

e 6, verificou-se que o estado de Pernambuco registrou o maior 

número de casos (n = 146) de intoxicações no período, ou seja, 

27,5%, tendo maior registro no ano de 2015 com 34% dos casos 

da região Nordeste. Os estados da Bahia (26,9%) e Alagoas 

(12,8%), alcançaram o segundo e terceiro lugares, 

respectivamente, durante todo o período de estudo. Na 

sequência, tem-se os estados do Piauí (10,0%), Paraíba 

(8,3%), Ceará (4,7%), Maranhão (3,5%), Sergipe (3,3%) e Rio 

Grande do Norte (2,6%). 

O registro de casos com crianças na região apresentou 

oscilação quanto as notificações, notando-se em 2013 a mínima 

com 94 casos e 2015 com a máxima de 107 casos. É válido 

lembrar que a frequência de intoxicações em crianças está 

diretamente relacionada a presença abundante de plantas 

tóxicas em residências e locais públicos (DIAZ, 2012). Ainda, 
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cabe ressaltar que 70% dos acidentes ocasionados e 

notificados no país por este tipo de planta remete as crianças, 

sendo 80% desses mesmos casos com ocorrência do tipo 

acidental (ALVES et al., 2016). 

 

Tabela 5. Distribuição relativa dos casos notificados de crianças 
(0 a 14 anos) intoxicadas por plantas tóxicas na região Nordeste 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 

ALAGOAS 13,8% 11,8% 13,0% 16,1% 9,4% 

BAHIA 20,2% 37,0% 25,2% 32,3% 15,7% 

CEARÁ 3,1% 4,4% 10,2% 0% 5,2% 

MARANHÃO 2,1% 3,7% 1,8% 2,0% 8,4% 

PARAÍBA 9,5% 8,8% 7,4% 5,0% 10,5% 

PERNAMBUCO 24,4% 22,2% 31,7% 28,2% 32,6% 

PIAUÍ 14,8% 5,9% 7,4% 12,1% 11,5% 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

   5,3% 2,2% 1,8% 3,0% 0,1% 

SERGIPE 6,3% 3,7% 0,9% 1,0% 5,2% 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

Tabela 6. Distribuição absoluta dos casos notificados de 
crianças (0 a 14 anos) intoxicadas por plantas tóxicas na região 
Nordeste 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ALAGOAS 13 16 14 16 09 68 

BAHIA 19 50 27 32 15 143 

CEARÁ 03 06 11 0 5 25 

MARANHÃO 02 05 02 02 08 19 

PARAÍBA 09 12 08 05 10 44 

PERNAMBUCO 23 30 34 28 31 146 

PIAUÍ 14 08 08 12 11 53 
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

Quanto ao registro de óbitos em crianças com faixa etária 

entre 0 a 14 anos de idade intoxicadas por plantas tóxicas, 

observando as tabelas 7 e 8 vislumbrou-se apenas 06 casos 

notificados no período de estudo em toda a região Nordeste, 

sendo 02 casos no estado do Maranhão (01 em 2014, outro em 

2016) e 04 casos em Pernambuco (01 em 2016 e 03 no ano de 

2017).  

 
Tabela 7. Registro de óbitos em crianças (0 a 14 anos) 
intoxicadas por plantas tóxicas na região Nordeste 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

05 03 02 03 01 14 

SERGIPE 06 05 01 01 05 18 

TOTAL 94 135 107 99 95 530 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ALAGOAS 0 0 0 0 0 0 

BAHIA 0 0 0 0 0 0 

CEARÁ 0 0 0 0 0 0 

MARANHÃO 0 01 0 01 0 02 

PARAÍBA 0 0 0 0 0 0 

PERNAMBUCO 0 0 0 01 03 04 

PIAUÍ 0 0 0 0 0 0 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

0 0 0 0 0 0 

SERGIPE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 01 0 02 03 06 
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Tabela 8. Registro (%) de óbitos em crianças (0 a 14 anos) 
intoxicadas por plantas tóxicas na região Nordeste 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN Net 

 

Embora a literatura demostre que as regiões Norte e 

Nordeste do Brasil apresentam as maiores taxas de letalidade 

quando se trata de intoxicação exógena de uma forma geral,a 

baixa mortalidade registrada nesse estudo justifica-se, pois, as 

intoxicações humanas causadas por plantas tóxicas são raras 

e possuem pequeno número total de ocorrências (CAMPOS et 

al., 2016). Ainda, importa destacar que a alta taxa de letalidade 

em casos de intoxicações exógenas no Norte e Nordeste reflete 

a qualidade do serviço de atendimento de saúde ofertado 

nessas regiões (BATISTA et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando o objetivo e o período quinquenal 

abarcado neste estudo, denotou-se que o estado de 

ESTADOS DO NE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ALAGOAS 0 0 0 0 0 0 

BAHIA 0 0 0 0 0 0 

CEARÁ 0 0 0 0 0 0 

MARANHÃO 0 16,6% 0 16,6% 0 33,3% 

PARAÍBA 0 0 0 0 0 0 

PERNAMBUCO 0 0 0 16,6% 50% 66,6% 

PIAUÍ 0 0 0 0 0 0 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

0 0 0 0 0 0 

SERGIPE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 16,6% 0 33,3% 50% 100% 
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Pernambuco registrou o maior número de casos de 

intoxicações por plantas tóxicas em crianças com faixa etária 

entre 0 a 14 anos, seguido por Bahia, Alagoas, Piauí, Paraíba, 

Ceará, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. Outrossim, 

constatou-se que a região Nordeste registrou 23,1% do total de 

intoxicações exógenas no cenário nacional, liderado pelo 

estado de Pernambuco com maior número de notificações em 

toda região. Das intoxicações por plantas tóxicas, sem distinção 

por faixa etária, o estado da Bahia obteve o maior registro. 

Ainda, ao que tange a mortalidade, esta mostrou-se baixa tendo 

o registro total de 06 casos distribuídos referentes aos estados 

de Pernambuco e Maranhão. 

Portanto, diante dessa realidade conclui-se que é de 

extrema relevância o desenvolvimento de outros estudos sobre 

essa temática para uma melhor abordagem e definição de 

estratégias para minimizar essa problemática na região do 

Nordeste, tendo em vista que as intoxicações por plantas 

tóxicas configurarem um problema de saúde pública. 
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RESUMO: A mortalidade materna constitui importante indicador 
da qualidade de vida de uma população. Apesar da redução da 
razão da mortalidade materna (RMM) no Brasil nas últimas 
décadas, ainda mantém elevada ocorrência quando comparada 
aos países desenvolvidos. No Brasil, há uma distribuição 
bastante desigual desse indicador, onde as regiões Norte e 
Nordeste encontram as mais elevadas taxas. O estado de 
Pernambuco ainda persiste com alta taxa de morte materna nos 
últimos anos. O presente estudo descreve o perfil 
epidemiológico dos óbitos maternos no estado de Pernambuco 
no período de 2014 a 2016. Trata-se de um estudo de corte 
transversal sobre os óbitos maternos ocorridos no estado no 
referido período. Observou-se uma pequena redução na RMM 
no período estudado, atingindo 66,5 por 100 mil nascidos vivos 
em 2016. Mais de 70% dos óbitos maternos ocorreu entre 
mulheres negras e a faixa etária de 20 a 29 anos foi a 
predominante. A principal causa de óbito foi hipertensão 
relacionada à gestação, seguida pelas causas 
cardiovasculares, fato este que chama atenção. A oportunidade 
de investigação do óbito materno deu-se em 74,7% dos casos 
no ano de 2016. Os dados mostram a dificuldade nas medidas 
para redução da mortalidade materna no Estado e deixa clara 
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a necessidade de ser explorado cada vez mais o assunto, visto 
que grande parte dos óbitos maternos pode ser evitada. 
Palavras-chave: Mortalidade materna. Morte materna. 
Atenção à saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que a cada minuto morre no mundo uma 

mulher em virtude de complicações da gravidez e do parto. A 

mortalidade materna é um dos mais sensíveis indicadores de 

pobreza, e de iniquidade social. Todos os anos, mundialmente, 

estima-se que mais de 500.000 mulheres morram de 

complicações gestacionais e do parto. Pelo menos sete milhões 

de mulheres que sobrevivem a essas complicações sofrem 

sérios problemas de saúde e quase 50 milhões sofrem eventos 

adversos à saúde consequentes ao parto (DIAS et al, 2015). No 

Brasil, configura-se como um problema de saúde pública 

(MARTINS, 2006; LEAL, 2008). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a 

morte materna pode ser classificada como precoce e tardia. A 

morte materna precoce é aquela que acontece durante a 

gestação ou num período de até 42 dias após o seu término, 

independente da duração ou localização da gravidez, e por 

qualquer causa relacionada ou agravada pela gestação, 

excetuando-se, porém, as causas acidentais. A morte materna 

tardia é quando acontece num período superior a 42 dias e 

inferior a um ano ao término da gravidez, desde que esteja 

relacionada à gestação, parto ou puerpério (BRASIL, 2018). 
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As mortes maternas ainda podem ser classificadas por 

grupos de causas, as causas diretas e indiretas. Definem-se 

como diretas, as mortes obstétricas na gravidez, parto e 

puerpério, causadas por intervenções, omissões, tratamento 

incorreto ou por sequência de eventos resultantes de qualquer 

uma dessas situações. As mortes obstétricas indiretas são 

aquelas que resultam de doenças existentes antes da gravidez 

ou que se desenvolvem durante a mesma ou que são 

agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez (OMS, 1997).  

No Brasil, as principais causas de morte materna para as 

duas últimas décadas, são aquelas pertencentes ao grupo de 

doenças hipertensivas da gestação (DHEG), seguidas das 

síndromes hemorrágicas, infecções puerperais e abortos, 

portanto, causas obstétricas diretas (BRASIL, 2014). 

Para Bonciani (2006), a falta de percepção da gravidade 

da morte materna está relacionada principalmente a questão 

cultural, como algo que pode acontecer. Infelizmente, é pouco 

frequente o entendimento de que essa morte é um grave 

problema de saúde pública, que pode ser reduzido e deve ser 

evitado. Ventura (2008) afirma que a vulnerabilidade 

socialmente produzida em relação às mulheres é cofator 

determinante de sua morbimortalidade.  

Durante muito tempo, os óbitos decorrentes do período 

gravídico puerperal foram considerados como fatalidade. Com 

o passar dos anos, esses eventos passaram a ser entendidos 

como marcadores do nível de desenvolvimento social por se 

constituírem, em sua maioria, de mortes precoces que 
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poderiam ser evitadas pelo acesso, em tempo oportuno, a 

serviços de saúde de qualidade (SZWARCWALD et al, 2014). 

Estima-se que 95% dos óbitos maternos no mundo 

poderiam ser evitados, se os serviços públicos e privados 

ampliassem os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, 

além de garantir uma atenção obstétrica respeitosa e segura 

(MARTINS e SILVA, 2018). 

A institucionalização de medidas para a redução da 

morte materna no Brasil foi bastante tardia. Somente a partir 

dos anos 70 o sistema de saúde brasileiro iniciou a publicação 

dos dados de mortalidade materna, cujos resultados 

registravam índices elevados, refletindo as desigualdades 

regionais. Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal 

foi introduzida a noção de saúde como um direito do cidadão e 

dever do Estado. Nessa perspectiva deu-se uma profunda 

mudança no sistema público brasileiro regulamentado pela Lei 

8080/90 (VENTURA, 2008). Surgindo então as primeiras 

estratégias para combater a mortalidade materna. 

No nível federal, em 1994, o Ministério da Saúde criou a 

Comissão Nacional de Mortalidade Materna, estabelecendo os 

objetivos e funções dessa instância e dos comitês locais. A 

Comissão e os comitês brasileiros têm caráter técnico 

consultivo e as funções de acompanhamento, articulação e 

integração das diferentes instituições e instâncias envolvidas na 

questão, com objetivo de realizar levantamentos que 

possibilitem o diagnóstico da situação e recomenda ações 

estratégicas para a redução das mortes maternas (VENTURA, 

2008). Souza (2008) relata o importante avanço com a 
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instituição dos comitês, mas considera ainda limitada, assim 

como também é limitado o uso das informações produzidas 

pelos comitês de morte materna para promover a melhora do 

sistema.  

Em 2000, o Brasil foi um dos países que pactuou sua 

participação nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para 

redução das desigualdades sociais. Uma das metas era reduzir 

a 75% a Razão de Mortalidade Materna (RMM) até o ano de 

2015 (MARTINS, 2006).  

A partir de então, na tentativa de diminuir a mortalidade 

materna no Brasil, os Estados foram incumbidos de 

desenvolver, implementar e intensificar as ações direcionadas 

à saúde da mulher conforme a realidade de cada região 

(GUARDA, 2017). O Relatório Nacional de Acompanhamento 

dos Objetivos do Milênio da Presidência da República sugere a 

concentração de esforços em áreas críticas e a qualificação da 

atenção, principalmente às mulheres pobres, que vivem em 

periferias e pertencentes a grupos marginalizados socialmente, 

como ações prioritárias para a redução da mortalidade materna 

(SOUZA, 2011). 

Em 2011, como estratégia para melhorar a atenção à 

saúde materno-infantil, o Governo Federal institui a Rede 

Cegonha (RC), com objetivo de proporcionar melhor atenção e 

qualidade de saúde para mulheres e crianças. A RC incentiva a 

inovação e a excelência na atenção pré-natal, assistência ao 

parto e ao pós-parto, e ações em torno do desenvolvimento da 

criança durante os primeiros dois anos de vida (BRASIL, 2014). 
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A meta pactuada não foi atingida, apesar dos avanços 

alcançados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

entre 1990 e 2015, as mortes maternas foram reduzidas em 

torno de 58%. Entretanto, o número volta a subir em 2016, 

distanciando o país da meta estipulada pela ONU – máximo de 

35 mortes a cada 100 mil nascidos vivos até 2015 (BRASIL, 

2018). 

Já em 2015, novos objetivos foram pactuados para 2030, 

nomeados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A 

nova meta brasileira relacionada à mortalidade materna é 

atingir 30 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos, até o 

ano de 2030 (BRASIL, 2018).  

Uma atenção pré-natal de qualidade é capaz de diminuir 

a morbidade e a mortalidade materno-infantil, uma vez que a 

identificação do risco gestacional pelo profissional permite a 

detecção precoce e o tratamento oportuno de afecções, por 

meio de orientações e encaminhamentos adequados em cada 

momento da gravidez (MOURA et al, 2018; TOMASI et al, 

2008).  

 No Brasil, praticamente todas as mulheres (99%) 

passam por pelo menos uma consulta pré-natal antes do parto 

e 90% delas passa por pelo menos quatro consultas neste 

período. Mesmo estando abaixo do preconizado pelo Ministério 

da Saúde (mínimo de seis consultas), fica evidenciado que 

durante o período gravídico essas mulheres tem alguma 

avaliação por um profissional de saúde. Um total de 98% dos 

partos ocorre em instituições de saúde. Todos esses fatores 

deveriam favorecer baixa ocorrência da mortalidade materna, 
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mas, ainda assim, o Brasil continua com elevadas taxas de 

mortalidade materno-infantil (SOUZA, 2011). 

Mesmo quase a totalidade dos partos acontecendo em 

instituições de saúde, nem sempre esse acesso é fácil. Sabe-

se que quanto maior a distância a ser percorrida pela gestante, 

mais difícil é o acesso aos serviços e menor a probabilidade de 

adequação de suas necessidades aos serviços oferecidos, 

especialmente quando se trata de pacientes de alto risco. Vale 

ressaltar que é inútil a avaliação e determinação do risco de 

uma gestante se a chegada à maternidade de referência não 

ocorre a tempo (MENEZES et al, 2006).  

A subnotificação do óbito materno e a subdeclaração de 

causas maternas são problemas que dificultam o conhecimento 

da magnitude da mortalidade materna, inclusive nos países 

desenvolvidos (BRASIL, 2009). A magnitude da mortalidade 

materna reflete a realidade social onde as pessoas e, 

particularmente, as mulheres estão inseridas. Indica o 

desenvolvimento econômico local, a qualidade da assistência 

médica, a iniquidade entre os gêneros e determina as políticas 

de promoção da saúde pública (GUARDA, 2017). 

O conhecimento da magnitude da mortalidade materna é 

indispensável para o planejamento e gerenciamento das ações 

em saúde, sendo obtido por meio da análise das declarações 

de óbito, bem como mediante investigações da causa básica do 

óbito de mulheres em idade fértil (MARTINS, 2006). 

Szwarcwald et al (2014) percebem, em estudo realizado 

no Brasil no período de 2008 a 2011, que quando o óbito ocorre 

fora do período da gravidez, parto e puerpério, praticamente 
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não há reclassificação do óbito em materno, mesmo após 

investigação. 

A correção da subnotificação desses óbitos tardios e o 

cálculo da RMM tardia deveriam ser obrigatórios para todas as 

regiões e países, visto o grande impacto para a mortalidade 

materna em geral, recomendam Vega et al (2017). 

Embora as mortes maternas tenham diminuído 

regionalmente, ainda existem várias unidades da Federação 

onde a RMM permanece alta, o que ressalta a necessidade de 

melhorar os cuidados pré-natais e de atenção ao parto e 

puerpério e atenção à saúde da mulher como um todo. Serão 

necessários esforços coordenados e direcionados e considerar 

as principais fragilidades na assistência ao período gravídico-

puerperal, e assim garantir que serviços e intervenções sejam 

adequadas e oportunas, e estejam disponíveis para as 

mulheres em cada estágio da sua vida reprodutiva. 

 Considerando-se a relevância do tema para a saúde 

pública, o presente estudo descreve o perfil epidemiológico da 

mortalidade materna em Pernambuco no período de 2014 a 

2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este é um estudo de corte transversal, descritivo e 

retrospectivo, sendo a população do estudo composta dos 

casos de óbito materno de mulheres residentes em 

Pernambuco ocorridos no período de 2014 a 2016. A coleta dos 

dados deu-se por meio dos dados secundários contidos no 
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Sistema de Mortalidade (SIM-Web) e dados da Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco (SEVS/SES-PE). A partir 

do levantamento dos dados, foram analisadas as seguintes 

variáveis: sociodemográficas (faixa etária, raça/cor e 

escolaridade) e relacionadas ao óbito (causa básica e tipo do 

óbito). Os dados foram digitados no programa Excel para 

cálculo dos indicadores de cada variável categórica, sendo 

analisados e tabulados, bem como discutidos de acordo com as 

referências bibliográficas utilizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No período do estudo foram registrados 423.006 

nascimentos de mães residentes no estado de Pernambuco. 

Nesse mesmo período foram notificados 260 óbitos maternos 

de residentes no estado. Considerando-se para estes, os óbitos 

maternos precoces e tardios, sabendo-se que o tempo para 

configurar um óbito tardio pode chegar até um ano após o 

término da gestação, dificultando assim o registro desse dado.   

A maior taxa de RMM registrada no período avaliado foi 

em 2015 (72,4), havendo uma queda no ano seguinte (66,5) no 

estado de Pernambuco. Tal dado ainda manteve-se acima da 

RMM encontrada na região Nordeste, que no ano de 2015 foi 

de 68,5 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Os 

estados com as maiores RMM na região Nordeste são 

Maranhão e Piauí (116,5 e 103,6, respectivamente). Já a região 

Sul do país, apresentou neste mesmo ano, RMM 40,8%. 

(BRASIL, 2018). No relatório Datasus, o Brasil tinha 1719 

mortes maternas em 2010, das quais 598 ocorreram no 
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Nordeste (DIAS et al, 2015). Percebe-se claramente que as 

desigualdades regionais determinam uma maior mortalidade 

materna, sobretudo naquelas regiões menos desenvolvidas e 

de difícil acesso ao serviço de saúde. 

Tabela 1. Distribuição dos óbitos maternos de mulheres 
residentes em Pernambuco e Razão de Mortalidade Materna 
em Pernambuco, Brasil, 2014 a 2016. 

Ano Óbitos Registrados % RMM 

2014 91 35 69,0 

2015 98 37,7 72,4 

2016 71 27,3 66,5 

Total 260 100,0 - 

Fonte: DATASUS, 2018; SEVS/SES-PE. 

 

  

A OMS considera elevada a RMM superior a 25 por 100 

mil nascidos vivos. Na América Latina, o Chile destaca-se por 

ter conseguido importante redução em uma década, 

alcançando uma RMM de 18,7 por 100 mil nascidos vivos em 

2000, provavelmente por readequação dos serviços de saúde 

voltados para a prevenção da mortalidade materna (MORSE et 

al, 2011). A RMM no Brasil apresenta redução, mas em 

velocidade aquém do desejado. 
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Tabela 2. Distribuição dos óbitos maternos por faixa etária em 

Pernambuco, Brasil, 2014 a 2016. 

Faixa etária 2014 2015 2016 

 N % N % N % 

10 a 14 

anos 

- - 2 2 2 2,8 

15 a 19 

anos 

6 6,6 11 11 6 8,4 

20 a 29 

anos 

45 49,4 36 37 30 42,2 

30 a 39 

anos 

35 38,5 40 41 29 41 

40 a 49 

anos 

5 5,5 9 9 4 5,6 

Total 91 100 98 100 71 100 

Fonte: DATASUS, 2018. 

 

 Em relação à idade, a maior parte dos óbitos aconteceu 

na faixa etária de 20 a 29 anos. Tal dado também foi encontrado 

em estudo realizado em Juiz de Fora – MG, em que a faixa 

etária de 20 a 41 anos configurou-se em 80% dentre os óbitos 

estudados (MARTINS e SILVA, 2018), e em São Paulo que 

encontrou uma média de 29,11 anos (FERNANDES et al, 

2015). No Maranhão, no período de 2010 a 2014, 43,6% dos 
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óbitos maternos ocorreram também na faixa etária de 20 a 29 

anos. Um fato que chama atenção foi a ocorrência de 19,3% 

dos casos entre adolescentes (GUARDA, 2017). Já em 

Manaus, a faixa etária que predominam os óbitos maternos é 

entre 30 a 39 anos, configurando 41% dos casos (CASTRO e 

RAMOS, 2016). 

 Os extremos de idade configuram-se como fator de risco 

para mortalidade durante o período gravídico-puerperal.  

Viana et al (2011) refere que  o aumento da gestação em 

mulheres com idade avançada ocorre tanto pela opção de 

engravidar tardiamente, quanto pela facilidade de acesso às 

técnicas de fertilização assistida. Esta realidade tem contribuído 

para o aumento da mortalidade materna neste grupo de 

mulheres. 

 

Tabela 3. Distribuição dos óbitos maternos por raça/cor e 

escolaridade em Pernambuco, Brasil, 2014 a 2016. 

 2014 2015 2016 

 N % N % N % 

Raça/ cor       

Branca 22 24,2 24 24,5 12 16,9 

Preta/parda 69 75,8 70 71,4 56 78,9 

Outras - - 2 2,05 1 1,4 

Ignorado - - 2 2,05 2 2,8 

Tabela 3. Distribuição dos óbitos maternos por raça/cor e 

escolaridade em Pernambuco, Brasil, 2014 a 2016. 
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 2014 2015 2016 

 N % N % N % 

Total 91 100 98 100 71 

 

100 

Escolaridade       

Nenhuma 6 6,6 5 5,1 1 1,4 

1 a 3 anos 8 8,8 9 9,2 14 19,7 

4 a 7 anos 24 26,4 35 35,7 27 38 

8 a 11 anos 33 36,2 33 33,7 18 25,4 

12 anos e 

mais 

6 6,6 6 6,1 2 2,8 

Ignorado 14 15,4 10 10,2 9 12,7 

Total 91 100 98 100 71 100 

Fonte: DATASUS, 2018. 

 

 Quanto à raça/cor, mulheres de cor preta e parda 

representam em todos os anos estudados, mais de 70% dos 

óbitos maternos. Em estudo realizado no Rio de Janeiro refere 

que em 2000, a RMM em mulheres negras foi 2,3 vezes maior 

do que entre as mulheres brancas (SES – RJ, 2002).  

Opondo-se ao encontrado no presente estudo, Martins 

(2006) descreve que em São Paulo, o Comitê de Morte Materna 

no ano 2000, registra um predomínio de óbito materno entre 

mulheres de cor branca (53,9%), podendo estar relacionado à 

alta concentração de mulheres com esta raça/ cor nesse 

Estado. 
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No Brasil, a proporção de óbitos maternos de mulheres 

negras responde por pouco mais da metade dos óbitos 

maternos, considerando-se população negra como aquela 

composta por pessoas de cor preta somadas as de cor parda 

(Brasil, 2009). Uma revisão de artigos nacionais, relacionando 

os indicadores de mortalidade materna por raça/cor, também 

demonstrou que a RMM é maior entre mulheres negras (Viana 

et al, 2011). Tal dado pode ser explicado pela maior associação 

de patologias hipertensivas nesse grupo, dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde e pela baixa qualidade da assistência, 

inclusive racismo institucional (LEAL et al, 2017).  

A escolaridade observada foi em sua maioria de 4 a 11 

anos de estudo. Percebe-se ainda uma sensível diminuição de 

mulheres sem escolaridade ao longo do período estudado. 

Situação mais crítica foi descrita por Castro e Ramos (2016) na 

cidade Manaus, onde 44% das mulheres possuíam o ensino 

fundamental incompleto (1 a 3 anos de estudo). Morse et al 

(2011) relatam que a baixa escolaridade, se mostra associada 

ao óbito materno em grande número de estudos no mundo. Em 

estudos na África e Ásia, a escolaridade elevada foi um forte 

fator protetor para mortalidade materna. Em estudo realizado 

por Mello-Jorge (2004), 3,6% das mulheres eram analfabetas. 

Tal fato corrobora com diversos estudos que relacionam a 

mortalidade materna às condições de vulnerabilidade social.  

Um fato que chama atenção é a quantidade razoável de 

informações ignoradas em relação à escolaridade, mostrando a 

dificuldade de consolidação de dados pela incompletude de 

alguns registros oficiais em Pernambuco. Estudo de Martins e 
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Silva (2018) também identificou a mesma dificuldade quando 

descreve que quase 31% do dado escolaridade, não foi 

declarado.   

  

Tabela 4. Distribuição dos óbitos maternos por tipo de causa 

obstétrica em Pernambuco, Brasil, 2014 a 2016. 

 2014 2015 2016 

Causa N % N % N % 

Obstétricas 

Diretas 

52 57,1 53 54 43 60,5 

Obstétricas 

Indiretas 

35 38,5 44 44,9 28 39,5 

Obstétricas não 

especificadas 

4 4,4 1 1,1 - - 

Total 91 100 98 100 71 100 

Fonte: DATASUS, 2018. 

 

 Observa-se na tabela 4, que a maior ocorrência de óbito 

materno se deu por causas obstétricas diretas, representando 

mais de 50% dos casos. Viana et al (2011) afirmam que no 

Brasil, a causa materna obstétrica direta é responsável pela 

manutenção da RMM em níveis elevados. Sendo as doenças 

pertencentes ao grupo de doenças hipertensivas da gestação 

(DHEG) as mais frequentes, seguidas das síndromes 

hemorrágicas, infecções puerperais e aborto. Dentre as causas 

obstétricas indiretas, as doenças cardiovasculares foram as 
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principais, atingindo em torno de 7% de todas as mortes 

maternas (BRASIL, 2014). O estudo de Martins e Silva (2018), 

em Minas Gerais, teve como principal causa de óbito a 

septicemia, seguido de choque hipovolêmico, contrapondo-se 

ao que é encontrado na maioria dos estudos. 

 Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco, no triênio 2013 a 2015, as principais causas de 

óbito materno foram as doenças hipertensivas da gestação, 

seguida das doenças do aparelho cardiovascular, classificada 

como causa obstétrica indireta. Tal fato pode estar relacionado 

à gestação em idade mais tardia, favorecendo a ocorrência de 

complicação de doenças cardiovasculares preexistentes e 

mesmo a dificuldade de acesso a serviços de atenção de alto 

risco e/ou atenção especializada. 

 DIAS et al (2015) destaca que quase todas as causas 

diretas são passíveis de prevenção. Quanto às causas 

indiretas, é importante observar que estão ligadas às mulheres 

já portadoras de doenças e devem, portanto, ser consideradas, 

de início, como gestantes de risco e acompanhadas com mais 

cuidados. 

 Sobre a qualidade de informação em relação aos óbitos 

maternos, os dados da Vigilância em Saúde da Secretaria 

Estadual de Saúde, mostram que cerca de 75% dos óbitos 

maternos ocorridos em 2016 foram investigados. Dentre o total 

de óbitos de mulheres em idade fértil, 76,7% foram investigados 

nesse mesmo ano. Este valor ainda se encontra abaixo da 

média nacional, cujo percentual de investigação de óbitos de 

mulheres em idade fértil vem aumentando, passando de 55% 
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em 2009 para 89,2% em 2015, mas com diferenças entre as 

unidades da Federação. O estado do Paraná destaca-se no 

cenário nacional, com aproximadamente 99% dos óbitos de 

mulheres em idade fértil investigados em todo período de 2009 

a 2015. Os menores percentuais de investigação de óbito de 

mulheres em idade fértil, em 2015, conforme o Ministério da 

Saúde foram em estados das regiões Nordeste e Norte do Brasil 

(BRASIL, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

É indiscutível o progresso na redução da mortalidade 

materna no Brasil nos últimos 10 anos, contudo, permanece 

bastante elevada para os padrões de desenvolvimento 

socioeconômico e cobertura do serviço de saúde que há no 

país. Assim, o alcance da meta de desenvolvimento sustentável 

proposto pela ONU, parece estar ainda distante.  

As altas taxas encontradas se configuram um grave 

problema de saúde pública, atingindo desigualmente as regiões 

brasileiras, com maior ocorrência nas áreas em que estão as 

mulheres das classes sociais com menor acesso aos bens 

sociais. 

As elevadas taxas de RMM reafirmam a necessidade de 

melhoria nos cuidados à saúde reprodutiva que impeça a 

ocorrência de uma gravidez indesejada, cuidados pré-natais 

adequados e atenção integral à mulher, com equipe qualificada. 

Além disso, faz-se ainda necessário o fortalecimento do 
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controle social e a ampliação e qualificação dos Comitês de 

Morte Materna. 

A gestão pública em saúde, bem como a sociedade civil 

e profissionais de saúde devem avaliar os dados apresentados 

pelos estudos e relatórios de investigação de óbitos, para 

buscar novas estratégias de melhoria da assistência por meio 

de políticas públicas, considerando as fragilidades na 

assistência à gestante, parto e puerpério, para assim garantir 

uma atenção adequada e segura, visualizando o bem estar da 

mulher no ciclo gravídico-puerperal e promovendo a redução da 

mortalidade materna.  
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RESUMO: Os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) 
representam uma ferramenta importante para tratamento de 
doenças e sintomas menores. Dentre os MIPs, destaca-se o 
paracetamol (APAP), o analgésico e antipirético mais utilizado 
no mundo inteiro. Por ser um medicamento de venda livre, por 
vezes falta orientação quanto a sua posologia, podendo ocorrer 
o uso de uma dose elevada, levando a intoxicação. Após uma 
dose elevada ingerida, forma-se um metabolito tóxico capaz de 
desencadear o stress oxidativo e levar à necrose dos tecidos, 
especialmente no fígado e no rim. O objetivo desta revisão foi 
enfatizar a relação entre a automedicação praticada pela 
população e o risco de efeitos tóxicos da administração do 
paracetamol em sobredoses. Observou-se que dentre os 
medicamentos mais consumidos sem prescrição médica estão 
os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios não-
esteroidais (AINES), citando-se como os principais o 
paracetamol, a dipirona e o ácido acetilsalicílico. O uso do 
APAP em alta dose origina hepatotoxicidade causando falência 
hepática, insuficiência renal e outras complicações, podendo 
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levar a óbito. A toxicidade pode ser agravada por fatores de 
risco como uso de álcool, desnutrição, doenças e 
medicamentos em uso concomitante. O tratamento é feito por 
lavagem gástrica, carvão ativado e pela utilização do antídoto 
padrão N-acetilcisteina (NAC). Neste contexto, os profissionais 
da área da saúde desempenham relevante papel na prevenção 
de intoxicações por APAP. 
Palavras-chave: Paracetamol. Automedicação. Lesão 

Hepática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Medicamentos são considerados importantes bens para 

a sociedade pois apresentam grande relevância para o sistema 

de saúde, uma vez que quando utilizados de maneira 

adequada, cumprem seu papel no restabelecimento da 

homeostase desta forma sendo um recurso terapêutico 

financeiramente viável (FERNANDES & CEMBRANELLI, 2015; 

ARRAIS et al., 2016). No entanto, o uso inadequado de 

medicamentos  podem acarretar consequências graves à saúde 

da população, sendo a maior causa de intoxicação e a segunda 

maior de óbito por agentes tóxicos no país (FERNANDES & 

CEMBRANELLI, 2015; VIEIRA & FRANÇA, 2015). 

Apesar dos avanços no setor de atendimento à saúde, 

ainda permanecem algumas dificuldades de acesso, demora e 

a baixa qualidade do atendimento nos serviços de saúde, tanto 

do setor público quanto do privado (ARRAIS et al., 2016). Neste 

contexto, verifica-se que atualmente, a automedicação tem se 

tornado crescente por grande parte da população, que por meio 

de hábitos culturais, procura de forma rápida, o alívio de 

sintomas indesejáveis utilizando para isso analgésicos, anti-

inflamatórios, antitérmicos, e até mesmo outros tipos de 
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medicamentos com venda apenas sob prescrição médica, tais 

quais como os antibióticos e aqueles sujeitos a controle 

especial. Por agirem desta maneira, aqueles que tem essa 

prática recorrem prontamente ao tratamento medicamentoso, 

sem buscarem orientação com profissionais qualificados, o que 

diminuiria os casos de automedicação, e assim futuros 

problemas de saúde (GOMES; COELHO; KZAM, 2018). 

Automedicação não responsável está relacionada ao uso 

de medicamentos em altas doses, sem parâmetros racionais, 

ou ainda nas doses preconizadas, podendo estar associadas 

ao álcool ou a múltiplas medicações sem orientação médica. 

Acarretando em interações medicamentosas prejudiciais ao 

fígado, as quais podem causar falência hepática e necessidade 

de transplante (OLIVEIRA; ROCHA; ABREU, 2014). 

Devido ao seu grande efeito analgésico e antitérmico, o 

paracetamol tem sido amplamente prescrito, assim como usado 

sem prescrição médica. O paracetamol é um dos analgésicos 

antitérmicos mais prescritos em todo o mundo e faz parte da 

composição de várias preparações patenteadas e de venda 

livre (MÜHLBAUER, 2016). Casos de hepatotoxicidade 

medicamentosa ocorrem devido ao uso indiscriminado de 

medicamentos, principalmente aqueles com status de venda 

livre, como no caso do paracetamol (LORENZONI et al., 2014). 

Diversos estudos realizados no país tem evidenciado de 

forma mais abrangente, que, as tendências de consumos dos 

grupos como anti-inflamatórios, antipiréticos e antigripais são as 

mais prevalentes no país, e os medicamentos contendo os 

princípios ativos paracetamol, dipirona e ácido acetilsalicílico 

são os mais frequentes em relação ao uso pelos consumidores 

(BARBOSA et al., 2012; INTERCONTINENTAL MARKETING 
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SERVICES, 2016; ARRAIS et al., 2016; FREITAS et al., 2017; 

PRADO et al., 2016). 

Diante do exposto, o objetivo desse estudo é enfatizar as 

questões sobre a automedicação em relação aos 

medicamentos isentos de prescrição (MIPS), com ênfase no 

uso do paracetamol, além de avaliar os efeitos tóxicos 

decorrentes da sua utilização inadequada pelos usuários, 

visando à conscientização dos mesmos sobre o risco existente 

quanto ao uso indiscriminado. De forma que possam ser 

adotados o planejamento de ações para a promoção do uso 

racional desse medicamento assim como o desenvolvimento de 

novos estudos sobre esta temática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho é uma revisão de literatura do tipo 

narrativa, constituindo-se de uma organização de ideias sobre 

o tema abordado com base em referências bibliográficas 

especializadas. 

A revisão da literatura especializada foi realizada através 

de consultas a livros, periódicos e artigos científicos indexados 

nos bancos de dados do Scielo, Bireme, Lilacs e PubMed além 

de fontes como Medline, Google Academic. Os descritores 

utilizados foram: automedicação, paracetamol/ acetaminofeno, 

fígado e falência hepática. 

A busca dos trabalhos foi realizada em setembro a 

outubro de 2018, buscando todos os artigos publicados nos 

últimos 5 anos publicados em português, inglês e espanhol. 

Como critérios de inclusão adotaram-se estudos que 

abordassem a temática de automedicação assim como estudos 

relacionados a hepatoxicidade do paracetamol. 
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A análise dos trabalhos encontrados ocorreu em etapas. 

Na primeira foram excluídos os trabalhos repetidos, na segunda 

etapa excluiu-se os trabalhos que não abordavam o tema 

proposto e na terceira excluiu-se aqueles que não continham 

resumo. Dos que foram incluídos no trabalho foram extraídas 

informações sobre a definição de automedicação, motivos que 

motivaram a automedicação, toxicidade do paracetamol,  risco 

do seu uso indiscriminado e fatores relacionados a toxicidade. 

 

AUTOMEDICAÇÃO E O USO DO PARACETAMOL 

 

A automedicação é uma prática que esteve presente na 

maioria das civilizações e países desde a antiguidade 

(OLIVEIRA; ROCHA; ABREU, 2014). O papiro de Ebers, o qual 

foi escrito por volta de 2000-1500 a.C. no antigo Egito, já 

apresentava códigos dos mais variados tipos de medicamentos, 

desde de origem vegetal, animal e mineral, os quais a 

população utilizava naquela época (Akbal et al., 2013). 

A escolha dos medicamentos geralmente ocorre por 

seleção de profissionais da saúde como médicos e dentistas ou 

de outras formas (ARAÚJO et al., 2015). O conceito de 

automedicação está associado a forma como os medicamentos 

são utilizados sem prescrição médica, em que o paciente, por 

conta própria decide qual fármaco utilizar (GOMEZ; COELHO; 

KAZAM, 2018). No entanto, diversos autores ressaltam que a 

reutilização de antigas prescrições, modificações na forma de 

uso, ou a prática de outras estratégias terapêuticas como o uso 

de plantas medicinais e remédios caseiros também podem ser 

considerados como automedicação (ARAÚJO et al., 2015; 

MATOS et al., 2018). 
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Diferentes pesquisas que avaliaram a questão da 

automedicação destacaram alguns dos fatores que influenciam 

os indivíduos a se automedicarem, dentre eles a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, assim como os custos de planos 

e consultas médicas. Além da demora em serem atendidos 

pelos profissionais de saúde, a recomendação de 

medicamentos por conhecidos ou balconistas de farmácias; a 

repetição de sintomas anteriores, levando o indivíduo a seguir 

as prescrições já utilizadas; a falta de tempo para procurar um 

profissional da saúde; a divulgação de medicamentos pela 

mídia e o livre comércio de medicamentos, passando a imagem 

de que são produtos inofensivos à saúde, são incentivos para a 

automedicação (PEREIRA; TELLES; AZEVEDO, 2013; 

ARAÚJO et al., 2015; IURAS et al., 2016; DOMINGUES et al., 

2017; MATOS et al., 2018). 

A automedicação é mais proeminente com os MIPs, ou 

seja, aqueles remédios que podem ser vendidos sem 

obrigatoriedade de nenhuma formalização de documento 

emitido por profissional legalmente habilitado para prescrevê-

lo, tais como analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios não 

hormonais, descongestionantes nasais, laxantes e antieméticos 

(OLIVEIRA; ROCHA; ABREU, 2014; FERNANDES & 

CEMBRANELLI, 2015; TAVARES, 2017). 

Geralmente, os MIP são indicados para doenças com 

alta morbidade e baixa gravidade e são considerados de 

elevada segurança de uso, eficácia comprovada 

cientificamente ou de uso tradicional reconhecido. Podem-se 

citar exemplo de substância considerada MIP no Brasil o 

paracetamol, mas que em outros países Noruega, na República 

Eslováquia e nos Estados Unidos são vendidos apenas com 

prescrição médica (FREITAS et al., 2017).  
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Diversos estudos realizados na Brasil demonstraram que 

as tendências de consumos de grupos de medicamentos como 

analgésicos, anti-inflamatórios, antipiréticos e antigripais são as 

mais prevalentes no país, e aqueles que contém como princípio 

ativo paracetamol, dipirona e ácido acetilsalicílico são os mais 

frequentes em relação ao consumo (DOMINGUES et al., 2015; 

FERNANDES & CEMBRANELLI, 2015; FREITAS et al., 2016; 

IURAS et al., 2016; PRADO et al., 2016; MATOS et al., 2018). 

É importante destacar que a utilização de 

analgésicos/antigripais/ anti-inflamatórios é beneficiada pela 

facilidade de sua aquisição, já que são medicamentos de venda 

livre e encontram- se disponíveis seja em drogarias, farmácias 

ou, até mesmo, em supermercados (MATOS et al., 2018). O 

principal problema associado a automedicação geralmente é a 

dor, o que é coerente com a maior proporção de uso de 

analgésicos como o paracetamol e a dipirona (ARAÚJO et al., 

2015). Uma vez que os analgésicos são medicamentos 

indicados para alívio da dor, comprova-se a sua grande 

utilização de forma não prescrita (MATOS et al., 2018). 

Segundo o estudo realizado Prado et al. (2016), o 

paracetamol e o AAS (ácido acetilsalicílico), usados 

isoladamente ou em associação apresentam elevada 

proporção de uso para o manejo de cefaleia, febre e resfriado 

comum. Ambos possuem propriedades analgésica e 

antitérmica, no entanto, as atividades anti-inflamatória e 

antiplaquetária não são compartilhadas pelo paracetamol e pela 

dipirona. O paracetamol é considerado o principal fármaco para 

o tratamento de dores de intensidade leve a moderada e para 

estado febril, sendo considerado seguro e eficaz se 

administrado em doses terapêuticas (TERRES, 2015). 
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Os medicamentos devem atuar em benefício da saúde 

do indivíduo, no entanto, ao se praticar a automedicação, sem 

critérios técnicos e acompanhamento profissional, caracteriza-

se como uso irracional de medicamentos (TAVARES, 2017). E 

uma vez administrado de maneira irracional pode acarretar 

danos à saúde do mesmo, originando possíveis intoxicações, 

hospitalizações e óbito (PINTO et al., 2015). Segundo Terres 

(2015) casos de intoxicação pelo uso indiscriminado do 

paracetamol, causando hepatotoxicidade tem aumentado. Por 

isso, destacam-se o papel dos profissionais da saúde, quanto a 

orientação do uso racional de medicamentos (ARAÚJO et al., 

2015). 

 

PARACETAMOL 

 

Paracetamol (acetaminofeno, N-acetil-p-aminofenol, 

APAP) foi sintetizado em 1878 por Morse e o primeiro usado 

clinicamente por Von Mering em 1887. A fenacetina costumava 

ser o principal analgésico a ser utilizado, mas apenas nos anos 

50 Brodie e Axelrod demonstraram que o paracetamol era o 

metabólito ativo deste fármaco da fenacetina, responsável pelo 

efeito analgésico do composto (JUNIOR; DUTRA; FRITZEN, 

2013). O paracetamol até então tinha sido pouco usado 

clinicamente, seu uso só se tornou elevado após até a retirada 

da fenacetina do mercado devido à toxicidade renal observada 

(ATHERSUCH et al., 2018). 

O APAP é provavelmente a droga mais largamente 

disponível e comumente usada em todo o mundo 

(ATHERSUCH et al., 2018; BENLAMKADDEM et al., 2018).  O 

acetaminofeno possui efeito analgésico e antipirético, tendo 

uma média ação analgésica e alta ação antipirética, porém 
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também é considerado um medicamento que se encaixa como 

anti-inflamatório, na classe dos AINEs (anti-inflamatório não 

esteroidais), no entanto, tem possui baixa ação anti-inflamatória 

(TERRES, 2018). O paracetamol é tido como um inibidor 

seletivo da ciclo-oxigenase, no qual sabe-se que possui a 

capacidade analgésica porque é capaz de modular o sistema 

canabinóide endógeno. Por outro lado, apresenta ação no 

centro da termoregulação do hipotálamo, pois é capaz de inibir 

o efeito dos pirogeneos e deste modo atuar no mecanismo da 

febre. No entanto possui um fraco poder anti-inflamatório. 

(Ghanem et al., 2016). 

O mecanismo de ação analgésica não está totalmente 

determinado, o paracetamol pode atuar inibindo a síntese de 

prostaglandinas ao nível do Sistema Nervoso Central e em 

menor grau bloqueando a geração do impulso doloroso ao nível 

periférico, sendo esta decorrente também da inibição da síntese 

de prostaglandinas ou da inibição da síntese ou da ação de 

outras substâncias que sensibilizam os nociceptores anti-

estímulos mecânicos ou químico (SAKATA & NUNES, 2014; 

LOMBARDE & GALVÃO, 2015). 

Em muitos países, a APAP é um medicamento o qual as 

pessoas podem comprar sem prescrição médica, consumido 

por via oral sendo comercializado na forma de cápsulas, 

drágeas ou comprimidos e também na forma de gotas, xarope, 

efervescentes e pastilhas (TERRES, 2017; SHAN; SHEN; 

SONG, 2018). No mercado pode-se encontra-lo na forma de 

genérico e sob vários nomes comerciais, e ainda sua 

associação com os analgésicos opióides como o cloridrato de 

tramadol ou codeína para casos de dor refratária (DOMINGUES 

et al., 2015; HONÓRIO et al., 2015; BRAYNER; SILVA; 

ALMEIDA, 2018). 
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A dose terapêutica convencional para adultos varia de 

acordo com a via de administração e está entre 325 a 1000 mg, 

administrados por períodos de tempo que variam entre 4-6 

horas. Já para crianças utiliza-se doses de 10 mg/kg 

dependendo do peso a cada 4-6 h, em até um máximo de 5 

doses dia, sendo intercalado com outros medicamentos para 

mesma finalidade terapêutica (VIERA & FRANÇA, 2015; 

BUCARETCHI et al., 2013). 

Ele é bem absorvido no trato gastrointestinal, quando 

utilizado por via oral tem excelente biodisponibilidade (cerca de 

60% a 95%), o pico das  concentrações plasmáticas ocorrem 

em 30-60 min e a meia-vida é de 2,0 a 2,5 horas, mas quando 

há lesão hepática, a meia-vida é prolongada para mais de 

quatro horas (BRAYNER; SILVA; ALMEIDA, 2018, GRAHAM et 

al., 2013). É de maneira uniforme distribuído pela maioria dos 

fluidos corporais, atravessando livremente a placenta e penetra 

a barreira hematoencefálica, e sua eliminação é renal 

(GRAHAM et al., 2013). 

O desconhecimento da população sobre seus efeitos 

nocivos ao organismo, associado a seu acesso facilitado têm 

aumentado significativamente as intoxicações por esse fármaco 

(BRAYNER; SILVA; ALMEIDA, 2018). APAP permanece sendo 

um composto de amplo interesse, não somente por suas 

propriedades terapêuticas, como também por sua capacidade 

de causar hepatotoxicidade em caso de overdose 

(ATHERSUCH et al., 2018). 

 

PARACETAMOL E SUA TOXICIDADE 

 

O APAP é comumente considerado um medicamento 

seguro quando tomado dentro da dose terapêutica, no entanto, 



O RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO DO PARACETAMOL: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

864 
 

pode ser hepatotóxico quando é administrado em overdose 

(WU et al., 2017; ATHERSUCH et al., 2018). A ingestão de 

paracetamol acima de 4000 mg/dia em adultos e de até 150 

mg/kg em crianças pode causar hepatotoxicidade 

(MÜHLBAUER, 2016; FREITAS et al., 2017; BRAYNER; SILVA; 

ALMEIDA, 2018).  

A overdose acidental ou intencional com acetaminofeno 

é considerada a principal causa de falência hepática aguda 

(ZAKARIA et al., 2017). A hepatotoxicidade acidental acontece 

quando a pessoa consome doses tóxicas de paracetamol com 

finalidade curativa. Já a hepatotoxicidade intencional é quando 

o indivíduo tenta o suicídio utilizando uma alta dosagem do 

paracetamol, gerando insuficiência hepática aguda (IHA), 

insuficiência renal e falência de vários órgãos (TERRES, 2015). 

A falência hepática aguda (FHA) é apresentada como 

uma síndrome que se caracteriza pelo ligeiro desenvolvimento 

de dano hepático, redução da metabolização hepática de 

enzimas e medicamentos, e clinicamente por encefalopatia e 

coagulopatia (OLIVEIRA; ROCHA; ABREU, 2017). A lesão 

hepática induzida por APAP é apontada como a causa mais 

frequente de insuficiência hepática aguda em países como os 

Estados Unidos e Reino Unido assim como na maior parte dos 

países da Europa Ocidental e Austrália (OLIVEIRA; ROCHA; 

ABREU, 2014; MAJOR et al., 2016; URRUNAGA et al., 2016). 

A biotransformação do paracetamol assim como de 

muitos medicamentos ocorre por via hepática, através de três 

mecanismos metabólicos: conjugação com ácido glicurônico 

(glicuronização), sulfatação e oxidação (TERRES, 2015; YOON  

et al., 2016). A conjugação com o ácido glicurônico é de 40% a 

67%, ocorre por meio da ação da glicuroniltransferase. A 

sulfatação é de 20% a 46%, reação mediada pela ação da 
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sulfotransferase. E a oxidação que é de 5% a 15%, ocorre por 

ação das enzimas do citocromo P450 (CYP450) (GUIMARÃES; 

SOARES; CARVALHO, 2015; TERRES, 2015). Enquanto 

conjugação e sulfatação são processos saturáveis e que 

produzem metabólitos atóxicos, eliminados pela urina, a via 

oxidativa produz um metabólito reativo altamente tóxico, (N-

acetil-p-benzoquinoneina, NAPQI) (YOON et al., 2016; 

FREITAS et al., 2017; SHAN & SONG, 2018). 

Em dosagem terapêutica, a NAPQI se liga a glutationa 

(GSH), é rapidamente metabolizada a produto não tóxico por 

conjugação com a GSH e posteriormente metabolizada em 

ácido mercaptúrico e excretada na urina (LOMBARDE & 

GALVÃO, 2015; BRAYNER; SILVA; ALMEIDA, 2018). Doses 

excessivas de APAP levam à saturação das vias do ácido 

glicurônico e do sulfato, sobrecarregando o sistema CYP, 

formando assim maiores quantidades de NAPQI que irá se ligar 

covalentemente a moléculas do hepatócito levando a um 

processo irreversível de lesão hepatocelular (GUIMARÃES; 

SOARES; CARVALHO, 2015; SHAN & SONG, 2018).  

A excessiva presença de NAPQI esgota o 

armazenamento celular de GSH, seguido da ligação 

covalentemente a macromoléculas biológicas celulares, como 

proteínas, ácidos nucléicos e lipídios, o que leva a geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), inflamação, a peroxidação 

lipídica, resultando em danos mitocondriais, podendo levar a 

morte maciça de hepatócitos na zona centrolobular (XIE et al., 

2015; FOUFELLE & FROMENTY, 2016; HUANG et al., 2017; 

SHAN & SONG, 2018). Todo processo patológico está 

relacionado a acumulação de ROS que levam a disfunção 

mitocondrial, ativação de caspase-3, fragmentação de DNA e 
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morte celular necrótica / apoptótica (XIE et al., 2014; XIE et al., 

2015). 

As ROS geradas a partir de mitocôndrias e outras fontes 

não só acarretam o dano celular por mecanismos relacionados 

a peroxidação lipídica com subsequente lesão hepática, mas 

também ativam as quinases, tais como c-jun-quinase N-terminal 

(JNK), para agravar progressão degenerativa nos tecidos do 

fígado (WU et al., 2017; SABERI et al., 2014). A JNK ativada 

eleva a geração de ROS na mitocôndria, além de fosforilar 

vários fatores de transcrição tais como p53 e NF-κB, para 

acelerar a apoptose hepática e o desenvolvimento da resposta 

inflamatória levando a um intenso processo oxidativo e a lesão 

hepática aguda (DING et al., 2016; WU et al., 2017). As enzimas 

hepáticas vazam dos hepatócitos necróticos e caem circulações 

refletindo as alterações na atividade de outras enzimas 

metabólicas e na integridade celular (DING et al., 2016). A 

toxicidade da APAP é, portanto, uma função da quantidade de 

NAPQI gerado e a disponibilidade de GSH hepático para a 

desintoxicação deste metabolito (RESHI et al., 2017). 

A intoxicação por paracetamol pode ser dividida em 3 

fases. Na primeira fase, portanto nas primeiras 24 horas após a 

ingestão, o paciente pode não apresentar nenhum sintoma ou 

ter sintomas leves, como náuseas, vômitos, mal-estar e 

epigastria, os exames laboratoriais de função hepática 

encontram-se dentro dos níveis de normalidade. Na segunda 

fase, de 24h a 72 h, observa-se que o tempo de protrombina e 

as provas de função hepática contém alterações como o 

aumento das enzimas hepáticas, aspartato aminotransferase 

(AST), alanina aminotransferase (ALT). Na terceira fase, de 72h 

a 96 h observa-se hepatomegalia, icterícia, confusão mental, 

encefalopatia hepática, acidose metabólica, síndrome hepato-
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renal, bilirrubinemia, hipoglicemia, valores de AST e ALT, 400 

vezes acima do valor normal, elevação da fosfatase alcalina e 

prolongamento no tempo de protrombina (GUIMARÃES; 

SOARES; CARVALHO, 2015; YOON et al., 2016).  

O rim também é afetado pela toxicidade do paracetamol, 

a falência renal é a consequência não-hepática mais frequente 

da intoxicação por paracetamol (FREITAS et al., 2017; 

MEZAROBBA & BITENCOURT, 2018). A lesão renal 

geralmente está associada à lesão hepática, principalmente nas 

intoxicações graves, gerando uma insuficiência renal aguda 

(MEZAROBBA & BITENCOURT, 2018).  A insuficiência renal 

aguda nesse caso é multifatorial, apresentando como origens a 

necrose tubular aguda e hipovolemia, desta forma recomenda-

se o acompanhamento contínuo do débito urinário e dos 

marcadores bioquímicos de função renal, ureia e creatinina 

(FREITAS et al., 2017). 

Além disso, os danos celulares hepáticos provocados 

pela dose excessiva de paracetamol podem levar à FHA, que é 

caraterizada em outras manifestações pela presença de 

encefalopatia. E esta é uma das consequências mais graves da 

FHA e que está dividida em 4 estádios, sendo o último o mais 

grave e que no qual o indivíduo entra em estado de coma, 

relacionando assim efeitos da toxicidade do paracetamol no 

cérebro (LANCASTER et al., 2014; TERRES, 2015).  

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO  

 

O diagnóstico de intoxicação e/ou exposição por 

paracetamol podem ser realizados por exames 

complementares dentres os quais pode-se citar a dosagem 

sérica do paracetamol, na qual a amostra deve ser obtida até 4 
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horas após a administração; transaminases, no qual os níveis 

séricos de alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST) aumentam posteriormente a 

administração de paracetamol, chegando a níveis maiores que 

10.000 UI/L; bilirrubina; albumina, em que os níveis de 

concentração da pré-albumina diminuem e conservam-se 

baixos durante a falência hepática; além das análises de 

glicemia; amilase e coagulograma (TERRES, 2015; BRAYNER; 

SILVA; ALMEIDA, 2018). 

O tratamento da lesão hepática induzida por 

medicamentos é essencialmente de suporte, no qual a 

interrupção do uso medicamento suspeito de causar toxicidade 

é a primeira medida a ser adotada e é fundamental para 

prevenir ou minimizar danos progressivos (LUNARDELLI; 

BECKER; BLATT, 2016).  

O tratamento inicial segue a mesma utilizada para as 

overdoses comuns, a lavagem gástrica. O carvão ativado 

também pode ser administrado em até 4 horas após a ingestão, 

pois ele reduz em 50-90% a quantidade absorvida de 

paracetamol pelo trato gastrointestinal e possui uma vantagem 

sobre a lavagem gástrica de não permitir a aspiração pulmonar 

(BRAYNER; SILVA; ALMEIDA, 2018). Além disso, algumas 

substâncias podem ser utilizadas em situações específicas 

como o A N-acetilcisteína (NAC) que é o antídoto padrão para 

intoxicação com paracetamol (BOONRUAMKAEW; 

CHONPATHOMPIKUNLERT; NAGASAKI, 2016).  

A NAC tem sua utilização considerada segura e capaz 

de reduzir a toxicidade do paracetamol repondo as reservas de 

GSH, e fornecendo grupos sufidrílicos que irão neutralizar o 

metabólito tóxico NAPQI, não permitindo dessa maneira a 

continuação do dano hepático. A NAC é tida como bastante 
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eficaz quando administrado até 8 horas após a intoxicação por 

paracetamol (BRAYNER; SILVA; ALMEIDA, 2018). No entanto, 

anteriormente foi demonstrado que ele apresentar alguns 

efeitos colaterais adversos, como hematomas, sangramento, 

náuseas, vômitos e diarréia ou constipação (BATEMAN, 2015; 

BOONRUAMKAEW, CHONPATHOMPIKUNLERT, 

NAGASAKI, 2016; FREITAS et al., 2017). 

O nomograma para o tratamento após overdose aguda 

de paracetamol tem sido utilizado nas últimas quatro décadas 

para determinar a necessidade do uso de acetilcisteína como 

parte do tratamento (WONG & GRAUDINS, 2017). Rumack e 

Matthew publicaram sua versão do nomograma em 1975 com 

um método, que estima o tempo da ingestão e a concentração 

do fármaco no paciente, onde se avalia também o risco da 

hepatotoxicidade (TERRES, 2015; YOON et al., 2016; WONG 

& GRAUDINS, 2017). O risco de hepatotoxicidade aumenta de 

acordo com quanto maior for a dose ingerida e maior a 

concentração sérica de paracetamol. Um valor de referência 

começando a 200 mg / L após 4 h da ingestão da sobredose foi 

adotado originalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e 

Austrália como linha de tratamento para iniciação do tratamento 

com acetilcisteína (WONG & GRAUDINS, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

O paracetamol é considerado seguro, quando utilizados 

em posologias e doses adequadas. Mas seu baixo preço e essa 

facilidade de obtenção têm sido relacionado ao aparecimento 

de casos de overdose, nesse contexto a automedicação é uma 

prática que tem estado relacionada a esses casos. A ingestão 

de doses de paracetamol acima do indicado resulta em uma 
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hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e encefalopatia. Por isso é 

importante que as pessoas ao procurarem esse medicamento 

sejam informadas pelos profissionais da área de saúde sobre 

os perigos de sua sobredose, para então não excederem as 

doses máximas diárias. 
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RESUMO: Incidentes com múltiplas vítimas são eventos com 

mais de 5 vítimas que ultrapassam os recursos da comunidade, 

sobrecarregam os sistemas de saúde e necessitam de 

intervenções rápidas e precisas. Tendo repercussões grandes 

em diversos setores, fazendo com que haja uma grande 

mobilização da sociedade. O objetivo deste trabalho é 

descrever a organização do atendimento dos profissionais da 

saúde frente aos incidentes com múltiplas vítimas. Trata-se de 

uma revisão da literatura no período do segundo semestre de 

2018, pesquisada nas bases PubMed, MEDLINE, Web of 

Science e BVS. Foram selecionados 41 artigos. Os achados 

mostram que o planejamento da gestão de desastre é complexo 

e desafiador, necessitando de treinamentos constantes com 

equipes multidisciplinares. A sobrecarga dos hospitais pode ser 

diminuída com a distribuição das vítimas para mais de um 

centro em um curto espaço de tempo, diminuindo o índice de 

mortes. Há o uso de tecnologias para auxílio da gestão e para 
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o treinamento realístico. Logo, evidenciou-se a dificuldade do 

atendimento a vítimas de incidentes com a superlotação dos 

serviços de saúde e a falta de recursos, além da falta de 

padronização que gera pontos negativos, como falha na 

comunicação e estresse dos profissionais que a executam. 

Novos estudos sobre o tema são precisos. 

Palavras-chave: Incidentes com feridos em massa. 

Emergência pré-hospitalar. Serviços médicos de emergência. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, mais de 90 milhões de pessoas foram 

afetadas por desastre, sejam eles naturais, tecnológicos ou 

causados por humanos. No qual, o continente americano ocupa 

o segundo lugar no ranking dos mais afetados, atrás apenas da 

Ásia. No qual a morte por esses tipos de eventos chega a 90% 

(ONU, 2018; CRED, 2018). 

Diante de todo o crescimento populacional e os vários 

eventos que podem levar risco a vida humana, é necessário que 

os profissionais de saúde entendam e estejam preparados para 

lidar com grandes respostas de emergência (KUHLS et al., 

2017; COVOSA; COVOSA; BRENGA, 2016).  

No contexto de saúde, o desastre é definido como uma 

situação cujo número de pessoas atingidas supera a 

capacidade de assistência e dos recursos disponíveis na 

região, necessitando de assistência adicional. Além disso, 

áreas metropolitanas precisam ter profissionais treinados para 

esse tipo de evento (SHATAR; MOORE; WOOD, 2017; NAEMT 

et al., 2016).  

Isso caracteriza o que se conhece como Incidentes com 

Múltiplas Vítimas (IMV), este pode ocorrer com até 5 vítimas ou 

mais, no qual as necessidades de assistência ultrapassem os 
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recursos na comunidade, sejam eles tecnológicos, de 

infraestrutura ou recursos humanos (PARK et al., 2016; NAEMT 

et al., 2016). 

Nas últimas décadas, os IMV ocorreram com maior 

frequência em países subdesenvolvidos e afetaram um grande 

número de pessoas, além da questão social e infraestrutura 

local. Exemplo disso, é no Oriente Médio onde a taxa de 

mortalidade foi de 32 mortes por 100.000 habitantes por IMV, e 

possui danos calculados em 39 bilhões de dólares no ano de 

2013. E Estados Unidos, a incidência desses eventos foi de 13 

por 100.000 habitantes (PARK et al., 2016; BAZELI; 

ARYANKHESAL; KHORASANI-ZAVEREH, 2017). 

Os IMV causam sobrecarga ao sistema de saúde local, 

pois os recursos existentes estão preparados apenas para as 

demandas locais e de rotinas hospitalares. Essa organização 

entra em choque ao se deparar com uma demanda alta de 

maneira súbita. Ademais, os profissionais apresentam 

dificuldades nas estimativas sobre a quantidade de recursos 

para esses eventos e sua gestão, uma vez que as 

características epidemiológicas não estão claras (PARK et al., 

2016). 

Desse modo, a melhora na gestão de pessoal e de 

recursos ajudaria aos profissionais a se prepararem diante do 

assunto. Em contra partida, a realidade é que muitos dos 

projetos para gerenciamento tem pouca viabilidade dentro de 

situações reais, embora exista a criação de protocolos pelos 

serviços de emergências (CASTRO et al., 2016). 

Assim, o processo de triagem possibilita a 

sistematização da assistência de forma rápida e eficaz, sendo 

realizada logo no pré-hospitalar. Objetiva salvar o maior número 

de vítimas com a determinação eficaz de conduta. A triagem 
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determina quais as prioridades e quais tratamentos devem ser 

realizados nas vítimas, dividindo-as em subgrupos, embasada 

nas necessidades de primeiros socorros, transporte e cuidados 

definitivos a vítima (CUTTANCE et al., 2017; NAEMT et al., 

2016). 

As metodologias de triagem primária de adultos mais 

comumente relatadas são a própria experiência profissional que 

leva ao julgamento crítico da situação, Sort, Assess, Lifesaving 

interventions, Treatment/Transpor (SALT) e Simple Triage and 

Rapid Treatmen (START), estas siglas em inglês estão 

relacionadas aos passos do resgate e da triagem dentro de IMV 

(CUTTANCE et al., 2017). 

Para isso, a educação permanente dos profissionais e 

seu treinamento em situações de desastre deve ser algo 

implantado e contínuo nas instituições, embora ainda seja difícil 

medir a eficácia desses treinamentos em situações reais 

(CUTTANCE et al., 2017; KUHLS et al., 2017). 

No Brasil, a criação da Portaria 1.139 de 2013 regulou o 

planejamento, execução e avaliação das ações de assistência 

em saúde no que diz respeito a eventos em massa, definindo 

que é necessário um plano de emergência em saúde 

articulando às redes de assistência e com avaliação do 

atendimento prestado (BRASIL, 2013). 

De acordo com a Agendo 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

terceiro objetivo global que aborda saúde e bem-estar, possui 

como um dos planos de ações: reforçar a capacidade de todos 

os países sobre o gerenciamento, alerta e redução de riscos 

nacionais e globais em saúde. Outro que corrobora com o 

estudo é o 11º, no que diz respeito a tentar reduzir o número de 

mortes e de pessoas afetadas por catástrofes (ONU, 2018).  
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Estes objetivos tornam claros a importância de estudar 

sobre como está organizado o atendimento a vítimas de 

desastres em massa, auxiliando no gerenciamento e melhora 

das abordagens, ajudando as pessoas em situações de risco e 

melhorando a assistência prestada nessas situações. 

 Desse modo, o trabalho tem como objetivo descrever a 

organização do atendimento dos profissionais da saúde frente 

aos incidentes com múltiplas vítimas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 Trata-se de uma revisão da literatura, do tipo descritiva e de 

abordagem quantitativa acerca da temática, realizada no 

período do segundo semestre de 2018. Esta foi desenvolvida 

por meio de artigos coletados na US National Library of 

Medicine (PubMed), na Biblioteca Nacional de Medicina dos 

Estados Unidos da América (MEDLINE), na Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS) e na Web of Science com os seguintes 

descritores: Serviços Médicos de Emergência; Incidentes com 

Feridos em Massa; Plano de Emergência e, Emergência pré-

hospitalar, bem como, seus correspondentes na língua inglesa. 

Foi usado o operador booleano AND para a combinação dos 

termos. 

 Guiado pela questão norteadora: “Como está organizado o 

atendimento a incidentes com múltiplas vítimas?”. Foram 

elegidos os critérios de incluídos: artigos completos, em 

português ou inglês; publicados nos últimos cinco anos; e, que 

atendessem a questão supracitada. 

 Foram excluídos: teses, resumos expandidos, cartas ao 

leitor, artigos duplicados e quaisquer outros que não 

atendessem a questão norteadora e que não estivessem 

liberados para a leitura. 
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 A análise dos artigos se deu em um primeiro momento pela 

leitura do título e resumo, no qual houve o primeiro filtro, 

avaliando se os selecionados tinham afinidade e/ou respondiam 

a questão de pesquisa e se eram artigos disponíveis para 

leitura, correspondendo aos critérios de inclusão. 

 No segundo momento, os artigos da primeira etapa eram 

lidos e, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, eram 

selecionados para o estudo. Como ilustrado no fluxograma 1 a 

seguir. 

 A apresentação dos resultados foi dispostas através da 

tabela, além da discussão dos achados encontrados nos artigos 

selecionados ao final da análise. 
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Fluxograma 1. Esquema da busca e análise dos artigos 

pesquisados nas bases de dados. Natal/RN, 2018. 

FONTE: ARAÚJO et al., 2018. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A busca de artigos resultou em 41 selecionados a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão. A Tabela 1 expõe a distribuição 

desses artigos de acordo com cada base de dados pesquisada. 

Sendo, 14 artigos selecionados na base de dados do Pubmed, 

15 artigos na Biblioteca Virtual de Saúde, 6 artigos na Medline 

e 6 artigos selecionados na Web of Science. 

 

Tabela 1. Quantidade de artigos selecionados em cada base de 

dados. Natal/RN, 2018. 

Artigos selecionados 

por base de dados 

Artigos 

selecionados 

Artigos incluídos 

na revisão 

PudMed 255 14 

BVS 166 15 

MEDLINE 65 6 

Web of Science 18 6 

TOTAL 504 41 

 FONTE: ARAÚJO et al., 2018. 

 

 Dos artigos selecionados, duas são revisões da literatura 

sobre o tema, sete são estudos observacionais que descrevem 

as experiências com IMV, quatro estudos epidemiológicos e os 

demais são estudos observacionais e de descrição. 

 O conceito de incidentes com múltiplas vítimas é um 

assunto pouco abordado no cotidiano dos profissionais de 
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saúde e possuem definições diferentes, o que acaba gerando 

uma subjetividade para estudos sobre o tema, embora todos 

tragam que o mesmo sobrecarrega o sistema pela alta 

demanda de forma súbita (YAFE et al., 2018; BAZELI; 

ARYANKHESAL; KHORASANI-ZAVAREH, 2017; CASTRO et 

al., 2016; PARK et al., 2016). 

 Os IMV tiveram uma evolução ao longo do tempo e 

aumento na frequência de ocorrência. Castro et al (2016) 

analisa que o aumento dos acidentes de trânsito gera incidentes 

que sobrecarregam o sistema de saúde. Outros estudos 

corroboram, expondo que a maior causa é por trauma mecânico 

e que os acidentes de trânsito são responsáveis por 71% do 

total de incidentes quando se analisa as causas a nível global 

(BAZELI; ARYANKHESAL; KHORASANI-ZAVEREH, 2017; EL 

SAYED; TAMIM; MANN, 2016). 

 Para que haja sucesso no atendimento ao evento, a gestão 

do mesmo deve saber lidar com casos extremos em grandes 

níveis de estresse. Sendo a organização do IMV na fase pré-

hospitalar de cunho desafiador e complexo para os Serviços 

Médicos de Emergência (SME) (DITTMAR et al., 2018; YAFE 

et al., 2018). 

Muitos estudos mostram que houve uma evolução no 

processo de gerenciamento das vítimas. Planos e modelos que 

abordam a questão da multidisciplinaridade e sinergia do grupo 

na tomada de decisões, principalmente no ambiente pré-

hospitalar. Afirma que o planejamento correto, avaliação e 

treinamento são importantes para o sucesso da gestão do IMV, 

o que aumenta o sucesso do atendimento e diminui o número 

de mortes (BAZELI; ARYANKHESAL; KHORASANI-ZAVAREH, 

2017; NIESSNER et al., 2017; YAFE et al., 2018; 

KHAJEHAMINIAN et al., 2018). 
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Outro ponto abordado, aponta que dentro do atendimento 

a vítimas de desastres, um dos desafios que é pouco abordado 

nos treinamentos e na logística de preparação são os casos que 

envolvem crianças, pacientes com grandes queimaduras ou 

vítimas de desastres nucleares que necessitam de 

descontaminação (TURNER; LOCKEY; REHN, 2016). 

Assim, há poucos estudos que trazem o atendimento a 

Incidentes com Múltiplas Vítimas que abordem esse contexto. 

Surowiecka-Pastewka et al. (2018) fala que o teste de 

algorítimo de triagem para desastres com pacientes queimados, 

no qual o foco é a discussão entre as abordagens utilizadas 

atualmente e a análise de uma abordagem específica para 

triagem em grandes queimados foi algo implantado neste 

estudo. 

Na organização do atendimento, deve-se discutir sobre os 

treinamentos ofertados aos profissionais. Clancy, Christensen e 

Cortacans (2014) e Kuhls et al. (2017) discorrem que essa 

abordagem deve ter os desafios envolvidos com o tema e 

proporcionar treinamento não apenas para profissionais da 

saúde, mas para civis e leigos. Plano este que já ocorre em 

Israel, com o treinamento de voluntários para atender a 

desastres e incidentes em regiões específicas (YAFE et al., 

2018). 

A participação de outros níveis de complexidade no 

treinamento à vítimas de IMV é apontado como algo proveitoso, 

uma vez que os incidentes ocorrem em qualquer ambiente e a 

prestação de cuidados imediatos é benéfica a sobrevida dessas 

vítimas. Os profissionais da Atenção Básica são apontados 

como alvo para esse treinamento, sendo importante sua 

participação (CASTRO et al., 2017). 
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Em contrapartida, Balezi, Aryanankhesal e Khorasani-

Zavareh (2017) apontam que o envolvimento de muitos 

pessoas na gestão de incidentes em massa pode comprometer 

a organização. É necessário a figura de um comando central, 

sendo o treinamento de leigos algo duvidoso, uma vez que os 

mesmo poderiam agir pela emoção colocando em risco a 

organização da operação. 

Para a melhora no treinamento da equipe, tecnologias 

devem e estão sendo empregadas com sucesso para que o 

ensino da organização do atendimento a incidentes possa 

melhorar e ser mais eficaz. Essas tecnologias são aplicadas em 

dispositivos, equipamentos e simuladores que tornam as 

práticas mais realistas e ajudam os profissionais a se 

prepararem para eventos caóticos (STĂNESCU et al., 2018; 

SCHULZ et al., 2014). 

A formulações de softwares para auxílio do evento em 

larga escala é otimizada, isso necessita também de 

comunicação aprimorada da equipe com cooperação e 

melhorando o fluxo de trabalho, além de a criação de banco de 

dados e equipamentos que favoreçam a interligação dos 

sistemas e pessoas envolvidas (STĂNESCU et al., 2018). 

 Estudos mostram a eficácia do uso de veículos aéreos 

não tripulados (drones) na convecção de cenas do incidente e 

sobre os métodos de treinamento com uso de tecnologia como 

algoritmos e simulações realistas com auxílio de jogos entre os 

profissionais, ajudando numa percepção ampliada do evento 

(HART et al., 2017; FERNANDEZ-PACHECO et al., 2017; 

NIESSNER et al., 2017; SUROWIECKA-PASTEWKA et al., 

2017). 

Outro suporte para desastres e que necessita de mais 

treinamento de pessoal é o uso de helicópteros. Atualmente as 
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tripulações desse transporte possuem pouco exposição frente 

ao gerenciamento de IMV. Evidenciado por ser pouco utilizado 

e algumas instituições que o possuem não o utilizam 

corretamente, embora seja um transporte rápido que auxiliaria 

no evento. Tornando necessário um treinamento interdisciplinar 

com foco na cooperação e comunicação (JOHNSEN et al., 

2017; CASTRO et al., 2017). 

Uma das críticas de alguns estudos a esse tema é que as 

pesquisas não são padronizadas, há várias formas de 

comunicação, linguagens e a existência de muitos protocolos 

permite que cada SME atribua um modelo a organização do 

IMV, no qual, muitas vezes, não há um critério de escolha 

(KHAJEHAMINIAN et al., 2018; TURNER; LOCKEY; REHN, 

2016; SMITH et al., 2016; KEARNS; CAIRNS; CAIRNS, 2014). 

A falta de padronização no treinamento também é alvo e 

críticas, uma vez que a comunicação se torna confusa e isso 

atrapalha a articulação da equipe e o entendimento dos planos 

de ações que necessitam serem traçados para a melhor 

assistência (DITTMAR et al., 2018; SCHULZ et al., 2014; 

CUTTANCE; DANSE; RAYNER, 2016).  

Na triagem há vários meios de organização para sua 

condução, leva-se em consideração a avaliação clínica, a 

extensão e profundidade das lesões, análise da extensão de 

queimaduras e até a experiência profissional. Outras 

organizações da triagem são baseadas em protocolos, além 

dos já usuais START e SALT, há novas organizações como o 

Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS, sigla em inglês) 

e Tactical Casualty Combat Care (TCCC), esses precisam de 

conhecimento e treinamento prévios (SUROWIECKA-

PASTEWKA et al., 2018; GONZÁLEZ et al. 2016; BOLDUC et 

al., 2018; LIN et al., 2018). 
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Esses métodos de triagem distinguem cinco grupos de 

vítimas: branco, preto, vermelho, amarelo e verde. Cada cor 

corresponde a uma classificação de gravidade e, 

consequentemente, de emergência para ser avaliado e 

transportado. Esse planejamento correto com a avaliação de 

risco da vítima é importante para garantir o sucesso no 

atendimento (SUROWIECKA-PASTEWKA et al., 2018). 

Independente do meio de organização da triagem, a 

mesma necessita ser padronizada para todos os membros da 

equipe, otimizando as necessidades de resgate. A criação de 

um Centro de Operação de Emergência auxilia na organização 

dessa etapa, além da criação de etiquetas de triagem que 

servem para padronizar as ações (STĂNESCU et al., 2018; 

RYAN et al., 2018; BASDERE et al., 2014). 

Pode-se ter o auxílio de um sistema operacional que 

padronize as ações dos profissionais no ambiente extra e intra 

hospitalar, tendo como sugestão que a realização da triagem 

ocorra em dois momentos, uma vez que pacientes graves 

evoluem de forma rápida (DITTMAR et al., 2018; STĂNESCU 

et al., 2018; BASDERE et al., 2014; ADINI, et al., 2013). 

É necessário que a triagem se faça por profissionais 

capacitados, com linguagem padronizada e que consigam ter 

uma visão clara do local do desastre. Isso possibilita a indução 

do que será necessário e dos recursos disponíveis, como 

materiais, hospitais próximos e recursos humanos no local. 

Para isso, a ideia de um padrão-ouro para a triagem, check up 

das ações e de um material com abordagens anteriores facilita 

e ajuda a uma abordagem econômica e operacionalmente 

acessível (CUTTANCE; DANSE; RAYNER, 2016; LERNER et 

al., 2015; WOLF et al., 2014).  
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A partir disso, o próximo passo da organização no 

atendimento a IMV é o transporte dessas vítimas. Essa 

distribuição é um dos momentos mais estressantes para o 

profissional e mais desafiadora também. Pela falta de recursos, 

pelas situações de emergência com pacientes críticos que 

necessitam de transferência para centros cirúrgicos e a 

capacidade diminuída dos hospitais frente a essa demanda 

súbita (KHAJEHAMINIAN et al., 2018; KHAJEHAMINIAN et 

al., 2017; LIN et al., 2018). 

Esse transporte pode ocorrer após longos períodos de 

espera, dependendo de recursos humanos e de transportes 

disponíveis na região. É necessário ter em mente o fluxo entre 

os hospitais, mais de um local para acomodar as vítimas e 

permitir um dinamismo entre esses centros. Esse transporte de 

vítimas gravemente feridas de forma precoce reduz em até 25% 

o risco de mortalidade (SHATAR; MOORE; WOOD, 2017; 

KHAJEHAMINIAN et al., 2017; TURNER; LOCKEY REHN, 

2016; YAFE et al., 2018). 

Para que o transporte seja feito com maior eficácia, há 

métodos utilizados para conduzir as ambulâncias como o que 

visa a divisão em duas categorias: as de primeira linha ficam 

encarregadas de economizar tempo no local do desastre, 

trazendo os pacientes da primeira triagem; as da segunda linha 

transferem pacientes em estado críticos para os hospitais. Isso 

diminui o tempo de espera dos gravemente feridos e otimiza o 

trabalho, não superlotando os transportes em um único ponto 

(PAN; CHIU; WEN, 2014). 

Khajehaminian et al (2017) relata que a distribuição de 

pacientes após incidentes com vítimas em massa mostram a 

necessidade de decisão baseada em políticas, tornando oficial 

e unificado as decisões acerca das vítimas. A articulação e 
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comunicação entre hospital, profissional e governos se faz 

importante, coisa que foi comprovada em experiência de 

organização de desastres em locais como Israel, Alemanha, 

Brasil e Estados Unidos (WURMB et al., 2018; YAFE et al, 2018; 

CASTRO et al., 2017; EL SAYED; TAMIM; MANN, 2016; 

RIMSTAD; SOLLID, 2015; DAL PONTE et al., 2014). 

Dentro do transporte das vítimas do IMV, a gestão que 

organiza esse deslocamento deve ter em mente que a 

superlotação dos hospitais não afeta apenas os serviços de 

emergência, mas exerce uma grande pressão sobre os demais 

departamentos hospitalares. E isso afeta indiretamente o fluxo 

e os cuidados permanentes ofertados a essas vítimas 

(KHAJEHAMINIAN et al., 2017). 

A medida que os pacientes se estabilizam após o primeiro 

transporte, estudos apontam que é uma prática benéfica 

realizar uma reavaliação do quadro e, se necessário, transferir 

esse paciente para outro centro especializado. Evitando a 

saturação dos hospitais a longo prazo, já que os mesmo são os 

mais afetados pelo estresse causado pelo evento (LIN et al., 

2018; TURNER; LOCKEY; REHN, 2016). 

É preciso ter em mente que essa sobrecarga afeta os 

recursos existentes no hospital e que estudos sobre a utilização 

dos serviços devem ser feitos como forma de auxiliar a gestão 

na tomada de decisão sobre quais os locais que melhor 

comportam essas pessoas (TURNER; LOCKEY; REHN, 2016; 

SMITH et al., 2016).  

Como um estudo que realizou a análise dos matérias e 

práticas mais utilizadas após um desastre nos Estados Unidos, 

o qual constatou que as práticas de escolha foram a 

oxigenoterapia, seguida do uso de cristaloides e analgésicos. 

Apontando que o desafio é assegurar esses suprimentos 



ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO À INCIDENTES COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

888 
 

suficientes para uma alta demanda (EL SAYED; TAMIM; 

MANN, 2016). 

Assim, a sistematização de todo o processo é apontada 

como um ponto benéfico. Desde o planejamento pré-evento até 

o transporte e manutenção da vítima em um centro de 

tratamento. Uma vez que essa regulação da distribuição entre 

vários hospitais diminui a superlotação e ajuda na sobrevida do 

paciente (PAN; CHIU; WEN, 2014; REZAEI et al., 2018; 

WURMB et al., 2018). 

A criação de centro médico de emergência móvel é uma 

ideia apontada em estudos, mostrando otimização do tempo e 

distância aos centros de tratamento. Esse centro teria o 

trabalho de uma central de controle, gerenciando os espaços, 

recursos e possíveis locais que serviriam como centro de 

reabilitação, evitando a sobrecarga dos hospitais locais (PAN; 

CHIU; WEN, 2014; REZAEI et al., 2018; WURMB et al., 2018). 

Nos casos extremos em que os recursos da comunidade 

se esgotam ou são insuficientes para o evento, como é o caso 

de desastres naturais que interrompem os recursos ou em 

casos de guerras. Faz-se necessário medidas drásticas e a 

figura de um comandante se mostra como a opção mais 

favorável (RIMSTAD; SOLLID, 2015). 

Para o Planejamento do atendimento acerca do tema, 

alguns estudos mostram que existe um passo a passo a ser 

seguido, como: atribuir responsabilidades – formando pessoas 

e conhecendo um comandante que estará encarregado de 

administrar esse atendimento; construir um comando e controle 

central; gerenciar informações e comunicações, unificando a 

comunicação; haver um propósito do plano explicados a todos 

os membros da equipe; e o desenvolvimento do plano de forma 
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sistemática e com ajuda das instituições e autoridades locais 

(REZAEI et al., 2018; GONZÁLEZ et al., 2016). 

É evidente que a maioria das literaturas encontradas 

mostram que os esforços de preparação para emergências 

devem se concentrar no planejamento, treinamento e exercício 

desse processo. Os limites da organização do IMV são 

complexos, uma vez que envolve a capacidade financeira do 

governo e o sentimento do público em ajudar. Sendo importante 

avaliar também os desfechos dessas triagens, para isso 

estudos que mostrem os gastos e materiais empregados são 

importantes para organizar a gestão (EL SAYED; TAMIM; 

MANN, 2016; YANG; SHIH, 2016; DEBACKER et al., 2016). 

 

CONCLUSÃO  

 

Os estudos e pesquisas a respeito da organização e o 

atendimento a Incidentes com Múltiplas Vítimas demonstram 

que este trata-se de uma pauta pouco discutida nos ambientes 

acadêmicos. A grande subjetividade com que é tratado o 

assunto certifica a necessidade de que haja mais estudos na 

área para uma melhor organização e padronização do trabalho, 

com ações respaldadas através de práticas clínicas baseadas 

em evidência e asseguradas através da conformidade de 

opiniões advindas de um trabalho em equipe bem estruturado.  

Contudo por se inserir num universo de subjetividade de 

conceitos, o presente trabalho sugere algumas dificuldades e 

limitações como a falta de padronização de uma linguagem 

global e os muitos protocolos que deixam dúvida sobre qual a 

melhor escolha para cada desastre além de que muitas 

pesquisas são de cunho operacional, sendo de difícil leitura 

pelos gestores de saúde. 
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Ademais, a relevância deste trabalho se configura na 

compreensão da organização do atendimento a IMV e como a 

gestão está sendo implantada nos mais diferentes países. Essa 

visão colabora com novas pesquisas e com a criação de novas 

táticas para a melhora no planejamento e atendimento. 
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RESUMO: A Hepatite C é uma inflamação do fígado causada 
pela infecção do vírus HCV, sendo um grave problema de 
saúde. O objetivo do estudo consiste em descrever a situação 
epidemiológica da Hepatite C no Brasil, com base nos dados do 
SINAN e determinar a prevalência segundo fonte/mecanismo 
de infecção, faixa etária, ano, sexo, escolaridade, raça e região 
geográfica dos portadores de hepatite C. Trata-se de um estudo 
epidemiológico, observacional e descritivo, utilizando os dados 
dos indicadores epidemiológicos e de morbidade do SINAN e 
DATASUS no período de 2007 a 2015, sendo estes coletados 
no mês de março de 2018. Com base nos resultados, observou-
se um aumento do número de casos em 2013, com uma 
discreta diminuição em 2012. A principal fonte/mecanismo de 
infecção do vírus ocorreu pelo uso de drogas injetáveis, sendo 
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o sexo masculino o responsável pelo maior número de casos 
em todas as formas de transmissão. A maior prevalência estava 
compreendida na faixa etária de 40 a 59 anos, entre brancos. O 
Sudeste e o Sul foram as regiões com maior número de casos. 
Conclui-se que a prática da notificação de doenças constitui 
uma atitude fundamental para melhoria da assistência em 
saúde, evidenciando a necessidade de desenvolver ações de 
educação permanente na busca de capacitar os profissionais 
da área no preenchimento correto da ficha de notificação.  
Palavras-chave: Hepatite C. Sistemas de Informação. 

Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hepatite C é uma doença caracterizada pela inflamação 

do fígado causada pela infecção do vírus da hepatite C (VHC ou 

HCV), com tropismo primário pelo tecido hepático. Patologia 

contagiosa, sendo hoje a maior causa de doença crônica hepática 

em diversas áreas do mundo. O enfrentamento das epidemias da 

hepatite C exige uma política bem estruturada de saúde pública. 

Nesse contexto, informações epidemiológicas atualizadas são 

fundamentais e necessárias (BRASIL, 2017). 

A infecção pelo HVC geralmente é de evolução lenta, 

podendo apresentar longos períodos de forma assintomática, a 

maioria dos casos, até o surgimento da hepatite crônica 

intensamente ativa, que leva a cirrose e o carcinoma 

hepatocelular, complicações essas, com alto índice de 

mortalidade. Um indivíduo infectado poderá levar até 20 anos, em 

média, para o aparecimento das consequências (BRASIL, 2014). 

Apenas alguns dos infectados apresentam sintomas, que 

pode manifestar-se por queixas inespecíficas como letargia, mal-
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estar geral, febre, náuseas, desconforto no hipocôndrio direito ou 

o sintoma mais específico que é a icterícia. O portador crónico do 

vírus pode mesmo não ter qualquer manifestação clínica, sentir-se 

saudável e, no entanto, estar a desenvolver uma cirrose ou 

carcinoma hepatocelular ( CHINDAMO et.al, 2015). 

 Estima-se que existam cerca de mais de 170 milhões de 

pessoas infectadas em todo o mundo. No Brasil, segundo 

estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), 3% da 

população encontram-se infectada por este vírus, existindo uma 

grande variação na sua prevalência, de acordo com a região 

geográfica estudada, refletindo características epidemiológicas 

distintas (FERREIRA, 2014). 

   Mesmo com todos os esforços, com a realização de 

exames específicos em doadores de sague, como forma de contê-

la, a hepatite C, ainda é uma epidemia crescente. Estima-se que 

a prevalência (número total de casos) atinja o seu pico em 2040, 

à medida que o tempo de infecção aumenta, que a proporção de 

novos pacientes não tratados com cirrose dobre até 2020. Assim, 

medidas adicionais de prevenção e tratamento precisam ser 

tomadas antes disso, ou nas próximas décadas a epidemia de 

hepatite C atingirá complicações na saúde pública a níveis 

insustentáveis (FERREIRA, 2014). 

A transmissão do vírus da hepatite C ocorre principalmente 

após o contato com sangue contaminado, através de objetos 

perfuro-cortante, uso de drogas endovenosas, transfusão de 

hemoderivados por doadores não rastreados com anti-VHC, 

transplante de órgãos, realização de procedimentos 

odontológicos, cirúrgicos e de hemodiálise sem atender às normas 

de biossegurança, transmissão vertical, exposição sexual e 

ocupacional (BRASIL, 2017).  
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Conforme Brasil (2015) a prevenção é evitar, acima de tudo, 

o contato com sangue contaminado. Alguns dos cuidados passam 

por não partilhar escovas de dente, lâminas, tesouras, seringas ou 

outros objetos de uso pessoal, nem outros instrumentos usados 

na preparação e consumo de drogas injetáveis.  

Por sua magnitude, as hepatites virais, estão na lista de 

doenças de notificação compulsória, conforme Portaria do 

Ministério da Saúde nº 104, de 25 de janeiro de 2011(FERREIRA, 

2014). 

Doenças de notificação compulsória devem ter os casos de 

indivíduos acometidos por elas registrados no sistema de 

informações em saúde, com a finalidade de gerar dados 

epidemiológicos fidedignos e que possam subsidiar a tomada de 

decisão por planejadores, profissionais de saúde e executores das 

políticas e ações de saúde no país (BARBOSA, 2013).  

Segundo Focaccia e Veronesi (2015), os estudos 

epidemiológicos e a implementação de medidas para melhorar o 

nível de vida da população podem ser prejudicados pela falta de 

informações confiáveis. 

Entre os principais sistemas de informações em saúde está 

o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que 

foi desenvolvido no início da década de 90, tendo como objetivo a 

coleta e processamento dos dados sobre agravos de notificação 

em todo o território nacional, fornecendo informações para a 

análise do perfil da morbidade e contribuindo para a adoção de 

medidas de prevenção e controle (FOCACCIA E VERONESI, 

2015). 

A entrada de dados no SINAN é feita mediante a utilização 

de alguns formulários padronizados que é Ficha Individual de 

Notificação (FIN) e a Ficha Individual de Investigação (FII). A 

primeira deve ser preenchida pelos profissionais de saúde nas 
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unidades assistenciais e a segunda trata-se de um instrumento 

que deve ser utilizado, preferencialmente, pelos serviços 

municipais de vigilância ou unidades de saúde capacitadas para 

realização da investigação epidemiológica. Através da (FII), se 

obtém dados que possibilitam a identificação da fonte de infecção 

e mecanismos de transmissão da doença (BRASIL, 2017). 

Devido a grande importância para a saúde pública, pelo 

número de indivíduos atingidos e do potencial de transmissão, a 

hepatite C é hoje um dos principais problemas de saúde no Brasil.  

Diante do exposto, o objetivo do estudo consiste em 

descrever a situação epidemiológica, notificação da Hepatite C no 

Brasil, com base nos dados do SINAN e determinar a prevalência 

segundo fonte/mecanismo de infecção, faixa etária, ano, sexo, 

escolaridade, raça e região geográfica dos indivíduos portadores 

de hepatite C no Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e 

descritivo, sendo utilizados os dados secundários produzidos pelo 

sistema de vigilância, utilizando os dados dos indicadores 

epidemiológicos e de morbidade, da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde, a partir do Sistema de Informação 

Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) e DATASUS. 

 Os dados correspondem a todos os casos de Hepatite C no 

Brasil, confirmados e notificados no período de 2007 a 2015, 

sendo estes coletados no mês de março de 2018. Os anos 

estudados correspondem aos últimos apresentados pelo 

DATASUS até março de 2018. Os dados dos anos de 2016 e 2017 

não estavam registrados no sistema do DATASUS. 
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 A análise iniciou-se a partir da revisão do banco de dados 

do SINAN e DATASUS, utilizando as seguintes variáveis: ano de 

notificação dos casos confirmados, sexo, fonte/mecanismo de 

infecção, faixa etária, escolaridade, raça e região geográfica de 

ocorrência. 

    Os anos incluídos no estudo foram selecionados com base 

no ano de início de operacionalização do Sinan (Sinan NET 

4.0/patch 4.2), 2007.  

   A partir das análises procedeu-se a construção de gráficos 

e tabelas para auxiliar na discussão dos resultados, por meio do 

Microsoft EXCEL, versão 2010.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo foram avaliados os casos 

confirmados de hepatite C no Brasil, do ano de 2007 a 2015, 

com um total de 146.653 casos. Dentre os casos notificados 

quanto a fonte/mecanismo de infecção estão: o uso de drogas 

injetáveis, transmissão vertical, via transfusional, acidentes de 

trabalho e transmissão sexual.  

 Quanto à avalição da fonte/mecanismo de infecção, 

verificou-se que a principal via de transmissão da hepatite C nos 

casos notificados no Brasil, ocorreu pelo uso de drogas 

injetáveis, como mostra a Figura 1, onde 54,5 % dos casos 

confirmados ocorreram por essa fonte de infecção.  

 Essa via também foi considerada como principal na 

transmissão da doença nos Estados Unidos, correspondendo a 

60% das pessoas infectadas pelo VHC nos últimos anos nesse 

país. Esse modo de transmissão também tem predominado nos 

últimos 40 anos na Austrália e países do norte, sul e oeste 
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europeu. Estima-se que após 6 a 12 meses de uso de drogas 

endovenosas, 80% dos indivíduos estarão infectados 

(FERREIRA, 2014). 

 Recomenda-se atenção especial à abordagem de 

pessoas que usam drogas, em decorrência de sua maior 

vulnerabilidade para aquisição de HCV e reinfecção pelo vírus, 

o que reforça a necessidade de ampliar as ações de prevenção 

e a importância de estabelecer vínculo, promovendo adesão 

aos serviços e ao tratamento (BRASIL, 2017). 

 Percebe-se, também, que apenas 7,5 % dos casos 

confirmados tiveram como fonte de infecção a hemotransfusão. 

 Para Focaccia e Veronesi (2015), com o surgimento de 

exames para detecção da hepatite C em doadores de sangue, 

o número de casos em receptores de transfusões vem caindo.  

 A transmissão vertical apresenta-se como o segundo 

mecanismo de infecção mais frequente na transmissão da 

hepatite C no Brasil, 30% dos casos, algo que é preocupante e 

que poderia ser minimizado através da solicitação do exame 

anti-HCV durante o pré-natal. 

 Em todas as fontes ou mecanismo de infecção, ano e 

Região de notificação do presente estudo houve predomínio do 

sexo masculino sobre o feminino (Tabela 1) com um total de 57 

% casos (84.437), porém não menos importante o número de 

casos em pessoas do sexo feminino, com 43 % (62.152). Já em 

relação aos anos do estudo, ocorreu um aumento do número 

de casos em 2013 com uma discreta diminuição no ano de 2011 

e 2012. Isso pode estar relacionado ao aumento das 

notificações. 

 Esses dados corroboram com outros estudos. Uma 

pesquisa desenvolvida em serviços de saúde públicos do 
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Paraná revelou que 61% dos pacientes com Hepatite C eram 

do sexo masculino (FERREIRA, 2014). 

 

Figura 1: Distribuição dos casos de hepatite C no Brasil, 

segundo fonte/mecanismo de infecção, de 2007 a 2015. 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan). 

 

  

 Com relação à distribuição dos casos de hepatite 

C nas regiões brasileira, nota-se que os casos confirmados têm 

alta concentração nas regiões Sudeste e sul, seguidos da 

região Nordeste, Centro-oeste e Norte. A maior quantidade 

concentra-se na região Sudeste, com 76.820 casos e região Sul 

com 46.208 casos. Isso pode denotar problemas de cobertura 

da Vigilância Epidemiológica nas demais regiões. Isso é uma 

suposição, não tendo como elucidar se é por causa da 

subnotificação dos casos nas outras regiões. 
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 Tabela 1: Distribuição dos casos de hepatite C no 

Brasil, de acordo com sexo e Região de Notificação. 

 
    Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação(Sinan). 

 

 Para Martins et al (2011), o Brasil é um país de 

proporções continentais e, portanto, com grandes variações 

demográficas, sociais e culturais entre as diferentes regiões. 

Por esse motivo, os estudos que avaliam a prevalência do HCV 

no Brasil são escassos e pouco precisos, englobando, no geral, 

áreas geográficas restritas ou populações específicas, sendo 

necessários mais estudos para melhor elucidação dos dados. 

Região       Ignorado         Masculino           Feminino Total 

Região Norte 2 3568 2770 6340 

 

 

Região 

Nordeste 

2 6231 4557 10790 

 

 

Região 

Sudeste 

8 44343 32469 76820 

 

 

Região Sul 52 26647 19509 46208 

 

 

Região Centro-

Oeste 

- 3648 2847 6495 

 

 

Total 64 84437 62152              146653 
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Figura 2. Distribuição dos casos de hepatite C no 

Brasil, de acordo com a faixa etária.  

 

 

       Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de  
Notificação (Sinan). 

 

 A Figura 2 evidencia o número de casos de hepatite C 

em relação à faixa etária. Encontrou-se um percentual maior de 

indivíduos nas faixas etárias de 40-59, 79.468 casos (54,09%), 

seguidos de indivíduos de 20-39, 36.101 casos (25,49%), de 

60-64, 12.713 casos (8,33%) e com menor índice a faixa etária 

de 01-04 anos, 200 casos (0,12%).  

 Para Neto et al (2012) infecção pela Hepatite C ocorre, 

principalmente, em adultos jovens, com idade superior a 40 anos, 

semelhante ao encontrado no presente estudo. 

 Observa-se, também, uma semelhança em um estudo 

realizado no serviço público de São Paulo. Foi verificada uma 

prevalência na faixa etária de 40 a 59 anos com 52,2% dos 

indivíduos com de hepatite viral C analisados. Alter (2017) diz que 

em países como Espanha, Itália, Turquia, Japão e China a 
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prevalência de HCV é predominante na faixa etária de indivíduos 

acima de 50 anos.  

 Em relação à escolaridade o dado que merece destaque é 

(ignorado/em branco), correspondendo a 31%. Entende-se que, 

possivelmente este dado seja resultado de uma falha no 

preenchimento da ficha de notificação por parte dos profissionais.  

 A faixa de escolaridade mais frequente foi 5ª a 8ª série 

incompleta do Ensino Fundamental (15,27%). Araujo (2006) entra 

em concordância, no que diz respeito à escolaridade em seu 

estudo, tendo maior proporção de indivíduos com o primeiro grau 

incompleto, que representou 46% dos dados.  

 Para Mello et al ( 2014), a  baixa escolaridade representa a 

possibilidade de pouca compreensão das mensagens educativas 

e maior suscetibilidades em adquirir a infecção pelo VHC. 

 Com relação à raça, observou-se a seguinte distribuição: 

Branca 83.099 (56,66%), Parda 32.642 (22,25%), em branco/ 

ignorado 18.843 (12,84%), Preta 10.672 (7,27 %), Amarela 1.021 

(0,69 %), Indígena 377 (0,25%). Percebe-se o grande predomínio 

da raça Branca em nossa pesquisa. Algo que chamou a atenção 

é o número de ignorados e em branco, ou seja, não houve 

notificação, o que leva acreditar que as fichas de investigações 

podem estar sendo preenchidas de forma inadequada como 

ocorreu com a escolaridade. 

 Poucas são as informações disponíveis na literatura quanto 

à distribuição racial dos pacientes infectados com o vírus da 

hepatite C.  

 

CONCLUSÃO 
 
 A hepatite C continua como importante agravo de saúde no 

Brasil, como mostra os resultados alcançados através deste 
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trabalho, no qual o uso de drogas injetáveis é a principal fonte de 

infecção e o sexo masculino o maior responsável em todas as 

formas de transmissão desta doença. 

 Neste cenário, os profissionais da saúde tem que estarem 

bem mais atentos quanto às notificações da hepatite C, uma vez 

que as subnotificações causam grande prejuízo para a saúde 

como um todo. São estes trabalhadores os principais 

contribuintes, também, para a realização do diagnóstico precoce 

dessa patologia que é silenciosa, porém, poderá conduzir o 

indivíduo à morte se não for diagnosticada e tratada 

precocemente.  

A prática da notificação de doenças constitui uma atitude 

fundamental para melhoria da prestação da assistência em saúde. 

Com base nas dificuldades relacionadas à subnotificação de 

casos ou as inadequações no preenchimento da ficha de 

notificação, evidencia-se a necessidade de desenvolver ações de 

educação permanente na busca de capacitar os profissionais da 

área no preenchimento correto e completo da ficha de notificação 

compulsória. Isso possibilitará um melhor planejamento das ações 

em saúde no Brasil, sendo de fundamental importância para 

subsidiar a formulação de políticas e programas voltados à 

prevenção e controle da hepatite C. 
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RESUMO: A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada 
pela perda lenta e progressiva dos néfrons. Pode ser causada 
pelo processo de envelhecimento e pela presença de doenças 
crônicas não transmissíveis. Este trabalho teve como objetivo 
traçar o perfil dos portadores de IRC atendidos no ambulatório 
de Nefrologia no Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(HULW) em João Pessoa/PB. Tratou-se de um estudo 
documental, descritivo, transversal, retrospectivo e de natureza 
quantitativa. Foi realizada análise dos prontuários do 
ambulatório de Nefrologia atendidos no período de janeiro de 
2016 a setembro de 2017. Dos 113 prontuários, foram 
encontrados 29 pessoas com IRC, sendo, em sua maioria, 
mulheres, casadas, com idade entre 60 a 69 anos e 
procedentes de João Pessoa. Foram encontradas as seguintes 
doenças: hipertensão arterial, diabetes, lúpus e 
glomerulopatias. A principal manifestação clínica encontrada foi 
o edema e a maioria se encontra em estado de sobrepeso. Pelo 
cálculo de Clearance de creatinina, 17,2% dos homens 
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apresentaram estágio 4 da doença e 17,2% das mulheres 
apresentaram estágio 5. Foram encontradas interações 
medicamentosas de gravidade moderada e maior o que requer 
um acompanhamento de uma equipe multiprofissional de saúde 
no tratamento, visto que são praticantes da polifarmácia, 
propensos a sofrer reações adversas, efeitos colaterais e 
interações medicamentosas, além disso o farmacêutico deve 
buscar estratégias para proteger a função renal juntamente com 
o usuário. 
Palavras-chave: Clearence de creatinina. Insuficiência renal 

crônica. Doenças crônicas não transmissíveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) causam 

forte impacto na saúde pública global, pois acarretam elevados 

índices de morbimortalidade. As DCNT são causadas por 

diversos fatores desenvolvidos ao longo da vida e podem 

ocasionar na perda da qualidade de vida e no enfrentamento de 

problemas econômicos em busca de um tratamento de 

qualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), as DCNT se configuram como a causa de 70% das 

mortes em todo o mundo (OMS, 2014). 

As DCNT afetam diretamente a qualidade de vida das 

pessoas, é necessário que o indivíduo faça mudanças no estilo 

de vida devido as restrições ocasionadas pela doença, umas 

dessas mudanças é a adoção de medidas terapêuticas com a 

finalidade de prevenir agravos da enfermidade (BRASIL, 2013).  

As doenças renais crônicas fazem parte dessa classe de 

doenças, onde ocorre lesões nos rins, resultando na perda das 

funções destes órgãos. Os rins são fundamentais para a 
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regulação da homeostase do organismo. São responsáveis 

pela regulação do pH, regulação da pressão em longo prazo, 

conservação de nutrientes, síntese de enzimas e hormônios, 

além do balanço hídrico e eletrolítico do corpo humano. Para 

realizar tais funções, os rins são responsáveis pela filtração 

sanguínea e eliminação de resíduos (SILVERTHORN, 2017; 

BASTOS, BREGMAN, KIRSZTAJN, 2010). 

Um rim filtra, normalmente, cerca de 120 mL de sangue 

por minuto e sua função é avaliada pela taxa de filtração 

glomerular. A taxa de filtração glomerular consiste na 

capacidade do rim em depurar uma substância sem sofrer 

reabsorção ou secreção tubular, e sua redução é observada na 

Doença Renal Crônica (DRC) (BASTOS, BREGMAN, 

KIRSZTAJN, 2010). 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e a 

Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN), determinou que o 

indivíduo que apresentar Taxa de Filtração Glomerular <60 

mL/min/1,73m2, no intervalo de três meses ou mais e 

anormalidades nas concentrações séricas de algum marcador 

renal, pode apresentar lesão na estrutura do rim, portanto, o 

diagnóstico é realizado a partir da análise da taxa de filtração 

glomerular (BASTOS, BREGMAN, KIRSZTAJN, 2010). 

Os dois tipos principais de alterações renais são a 

insuficiência renal aguda (IRA) e a insuficiência renal crônica 

(IRC). A IRA tem início e evolução inesperada e repentina, 

entretanto, a IRC tem evolução longa, num período superior a 

três meses. Nos dois casos, isso ocorre quando se tem uma 

perda de 75% ou mais da função renal normal, ou seja, quando 

o rim tem apenas 25% ou menos de sua função fisiológica 

(BASTOS, BREGMAN, KIRSZTAJN, 2010). 
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Inicialmente, a doença é assintomática. Os primeiros 

sintomas são inespecíficos, como falta de ar, perda de apetite, 

fadiga e insônia. Depois, podem surgir sintomas mais 

específicos, tais como alterações na pressão arterial, dor 

lombar, edema nos membros inferiores, anemia e uremia, esta 

última manifestação clínica ocorre devido ao aumento dos 

níveis de ureia e creatinina, que são parâmetros utilizados como 

marcadores renais, e quando alterados, podem indicar a 

incapacidade dos rins em excretar os resíduos produzidos pelo 

organismo, incluindo as substâncias tóxicas (MEDEIROS, 

NEVES, AMORIM, MENDONÇA, 2015; SBN, 2014). 

As principais causas da insuficiência renal crônica são 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares (DCV), pois, estudos recentes indicam que a 

DCV diminui a taxa de filtração glomerular. Pessoas com 

histórico familiar de IRC e idosos, devido ao envelhecimento o 

funcionamento renal decai, como também doenças renais, 

como nefropatia tubulointersticial, doença renal policística, 

glomerulonefrites e uropatias, como cálculo urinário, obstrução 

urinária e infecções urinárias persistentes (SMELTZER; BARE, 

2016; NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2014). 

O tratamento conservador tem como objetivo, diminuir a 

evolução da doença por meio da adoção de medidas simples, 

como controle da glicemia, da pressão arterial e da anemia e 

incentivar a não utilização do tabaco (ROSO et al., 2013).  

Apesar do aumento do número de casos da doença, o 

Brasil necessita de estudos que avaliem a prevalência de 

pacientes e fatores diretamente associados ao surgimento da 

insuficiência renal crônica. Dessa maneira, torna-se necessário 

um estudo voltado para a identificação do perfil dos portadores 
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de insuficiência renal crônica, observando quais são as 

principais manifestações clínicas e os tratamentos 

farmacológicos mais prescritos.  

Diante desse contexto, este estudo tem por finalidade 

avaliar o perfil dos portadores de Insuficiência Renal Crônica 

(IRC), atendidos no ambulatório de Nefrologia no Hospital 

Universitário Lauro Wanderley no município de João Pessoa- 

PB.  

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo documental, descritivo, 

transversal, retrospectivo e de natureza quantitativa, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba por meio do parecer 

nº 2.303.470/2017. 

 Para realizar a coleta de dados foram levantados os 

prontuários dos usuários atendidos no ambulatório de 

Nefrologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley entre 

janeiro de 2016 e setembro de 2017, após esse levantamento, 

os prontuários foram analisados com o objetivo de coletar as 

informações preconizadas no formulário estabelecido. A coleta 

de dados foi realizada entre os meses de outubro de 2017 e 

fevereiro de 2018 no Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME). Foi elaborado um formulário contendo perguntas como 

dados sociodemográficos (gênero, estado civil, idade, cidade de 

procedência), doenças associadas, manifestações clínicas, 

farmacoterapia e dados clínicos (peso, altura e creatinina 

sérica) foi utilizado como instrumento de coleta dos dados. 
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 Foram selecionados todos os prontuários que 

apresentavam o diagnóstico para insuficiência renal crônica, 

que possui como código CID N18 na Classificação Internacional 

de Doenças. Foram excluídos do estudo, os prontuários de 

usuários com idade inferior a 18 anos, atendidos no ambulatório 

de Nefrologia do HULW, prontuários fora do período de janeiro 

de 2016 a setembro de 2017 e que não tiveram diagnóstico para 

insuficiência renal crônica.  

 Os dados foram sumarizados por análise descritiva, os 

gráficos e tabelas foram elaborados no programa Excel versão 

2013. Os medicamentos prescritos foram categorizados de 

acordo a classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification index), pelo fato de ser o padrão internacional para 

os estudos de utilização de medicamentos. Também foi 

utilizado a base de dados MICROMEDEX®, na qual os 

medicamentos de cada usuário foram analisados, na 

perspectiva de observar e investigar as potenciais interações 

medicamentosas. 

 Também foi calculado o Índice de Massa Corporal pela 

seguinte fórmula: 

Índice de Massa Corporal (IMC) =
Peso (kg)

Altura (cm)2
 

 Além disso, o Clearance de creatinina foi calculado 

seguindo a fórmula de Cockroft & Gault, utilizando o site do 

Hospital Israelita Albert Einstein, no qual fornece uma 

calculadora online (ALBERT EINSTEIN - SOCIEDADE  

BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA, 2016). O clearance 

de creatinina é calculado pelas seguintes fórmulas: 

𝐇𝐨𝐦𝐞𝐦: Clearance de Creatinina =
(140 − Idade) x Peso(kg)

(Creatinina Sérica x 72)
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𝐌𝐮𝐥𝐡𝐞𝐫: Clearance de Creatinina =
(140 − Idade) x Peso(kg)

(Creatinina Sérica x 72)
x 0,85 

 Foi cumprido o que preconiza a Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, que possui as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres 

humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 113 prontuários de usuários atendidos 

no Ambulatório de Nefrologia do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, destes, 29 prontuários corresponderam a usuários 

portadores de IRC.  

Dentre os 29 prontuários, 55,2% (n=16) correspondeu ao 

sexo feminino e 44,8% (n=13) ao sexo masculino (tabela 1). 

Esse fato também foi observado em um estudo realizado por 

Meira e colaboradores (2016) em um ambulatório de um 

hospital público no interior de São Paulo com 35 indivíduos, 

destes, 54,3% (n=19) ao feminino, enquanto que 45,7% (n=16) 

pertenciam ao sexo masculino, assemelhando-se ao presente 

estudo. No entanto, em um estudo realizado por Ribeiro e 

colaboradores (2014) em Teresina-Piauí em uma unidade de 

nefrologia de um Hospital Público 67,2% usuários eram do sexo 

masculino, enquanto que 32,8% do sexo feminino, diferindo do 

presente estudo. 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos portadores de 

insuficiência renal crônica  

Variável N % 

Sexo   

Feminino 16 55,2 

Masculino 13 44,8 

Estado Civil   

Solteiro 1 3,4 

Casado (a) 6 20,7 

Viúvo (a) 2 7,0 

Não consta 20 69,0 

Faixa etária   

20-29 4 13,8 

30-39 2 7,0 

40-49 5 17,2 

50-59 6 20,7 

60-69 8 27,6 

70-79 2 7,0 

80-90 2 7,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O motivo pelo maior percentual do gênero feminino pode 

estar relacionado pelo fato de que as mulheres procuram os 

serviços de saúde mais frequentemente do que os homens, 

dessa forma, são mais facilmente diagnosticadas (MARTINS; 

MODENA, 2015). 

No entanto, de acordo com a literatura, o sexo mais 

disposto a desenvolver IRC é o masculino, pois os homens são 

mais propícios a desenvolver maus hábitos de saúde como o 

tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo e alta 

ingestão de sal e são configurados como fatores de risco para 

o desenvolvimento da IRC (PEREIRA et al., 2016). 
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Em relação ao estado civil, 20,7% (n=6) são casados, 

6,9% (n=2) são viúvos, 3,4% (n=1) são solteiros, enquanto que 

69,0% (n=20) dos prontuários não apresentava essa 

informação, conforme a tabela 1. Foi observado que grande 

parte dos prontuários não continham essa informação, devido à 

falta de preenchimento total dos dados do usuário no 

prontuário. No entanto, os que continham essa informação, foi 

observado a prevalência do estado civil casado.  

Este fato ocorreu também em um estudo realizado por 

Pinho (2013) na cidade de São Paulo com indivíduos com IRC 

e sem IRC. Neste estudo, o autor observou que os portadores 

da doença apresentavam idade mais avançada e possuíam um 

relacionamento fixo. A idade mais prevalente naquele estudo foi 

acima dos 40 anos, e normalmente, nesta idade são pessoas 

que já constituíram suas famílias sendo esperado que a maioria 

das pessoas fossem casadas. 

A distribuição por faixa etária está expressa na tabela 1. 

27,6% (n=8) possuem idade entre 60 a 69 anos, 20,7% 50 a 59 

anos (n=6), 17,2% (n=5) 40 a 49 anos, 13,8% (n=4) 20 a 29 

anos, 7,0%% (n=2) 30 a 39 anos, 7,0%% (n=2) 70 a 79 anos e 

7,0% (n=2) 80 a 90 anos. A média das idades foi 54,3 anos. 

Foi possível observar uma maior prevalência na faixa 

etária entre 60 e 69 anos, sendo os 60 anos a idade em que o 

indivíduo alcança a fase idosa e o processo natural de 

envelhecimento se intensifica, podendo ocorrer alterações 

morfológicas e/ou funcionais de diversos órgãos, inclusive dos 

rins, reduzindo o volume renal em até 30% e diminuição de até 

50% dos glomérulos (BASTOS, BREGMAN, KIRSZTAJN, 2010; 

TONELLI, RIELLA, 2014). 
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Essa situação pode ser pior quando o idoso é acometido 

por doenças crônicas, como, a hipertensão arterial e diabetes 

mellitus, aumentando o risco de comprometimento da função 

renal, que pode desencadear em insuficiência renal aguda e 

evoluir para insuficiência renal crônica. A taxa de filtração 

glomerular declina simultaneamente com a idade, dessa forma 

pessoas com a idade mais avançada possuem mais chances 

de desenvolver insuficiência renal crônica (BASTOS, 

BREGMAN, KIRSZTAJN, 2010; TONELLI, RIELLA, 2014). 

Vale ressaltar que indivíduos mais jovens com idade 

entre 20 a 49 anos apresentaram um percentual significativo da 

patologia: 38,0%. Este fato pode ser considerado um problema, 

visto que a IRC é mais comum em pessoas idosas, visto que 

são indivíduos portadores de outras doenças, praticantes da 

polifarmácia (uso de diversos medicamentos) e também, o 

próprio envelhecimento influencia na função renal. 

Quanto a cidade de procedência as principais cidades 

foram João Pessoa com 27,6% (n=8), Bayeux com 7,0% (n=2), 

Santa Rita com 7,0% (n=2), Pirpirituba com 7,0% (n=2) e 27,6% 

(n=8) dos prontuários não continham essa informação. 

Em relação às doenças associadas à IRC, foram 

encontradas doenças associadas ao aparelho cardiovascular e 

sangue, doenças autoimunes, doenças associadas ao 

metabolismo de cálcio e osso, doenças associadas ao aparelho 

renal e outras doenças, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2. Distribuição percentual de doenças associadas 

segundo o diagnóstico presente nos prontuários dos portadores 

de insuficiência renal crônica  

Variável % 

Doenças associadas ao aparelho cardiovascular e 
sangue 
Hipertensão arterial  21,0 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 6,0 

Trombose venosa profunda 1,5 

Trombofilia 1,5 

Doença Arterial Obstrutiva Periférica 1,5 

Dislipidemia 1,5 

Doenças autoimunes 

Diabetes mellitus 12,0 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 9,0 

Hipotireoidismo 1,5 

Doenças associadas ao metabolismo de cálcio e 
osso 
Hiperparatireoidismo 1,5 

Gota 1,5 

Artrite* 1,5 

Osteopenia 1,5 

Osteoporose 1,5 

Radiculopatia 1,5 

Doenças associadas ao aparelho renal 

Glomerulopatia 7,5 

Nefrite  3,0 

Síndrome nefrótica 1,5 

Anemia 1,5 

Nefrolitíase 3,0 

Síndrome hepatorrenal 3,0 

Cisto renal 3,0 

Hiperuricemia* 1,5 
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Infecção urinária de repetição 1,5 

Outras doenças 

Colelitíase 1,5 

Hanseníase 1,5 

Dermatite herpertiforme 1,5 

Sífilis Secundária 1,5 

Câncer 1,5 

Asma 1,5 

Síndrome do ovário policístico 1,5 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 Destacaram-se algumas doenças, como hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus, lúpus eritematoso sistêmico 

e glomerulopatias. A hipertensão arterial sistêmica, 

enfermidade de origem multifatorial é caracterizada pela 

elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos ≥140 e/ou 

diastólicos ≥90 mmHg. É uma condição clínica associada a 

alterações morfológicas e/ou funcionais de órgãos-alvo 

(coração, vasos sanguíneos) e/ou distúrbios metabólicos, além 

disso, a hipertensão pode ser agravada quando se tem a 

presença de fatores de risco, como obesidade, dislipidemia e 

diabetes mellitus. Em pacientes renais crônicos hipertensos, é 

primordial reduzir os níveis pressóricos com a finalidade de 

diminuir o risco cardiovascular e a progressão dos danos renais 

(SBC, 2016). 

 O diabetes mellitus pode causar nefropatia diabética, 

sendo responsável por uma das maiores causas de 

insuficiência renal no mundo. A nefropatia diabética é 

consequência de diversos fatores, entre eles estão: ambientais, 

hemodinâmicos e metabólicos, que quando associados causam 
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o enfraquecimento da membrana glomerular, diminuição dos 

podócitos e fibrose tubular, entre outros (SILVEIRA, 2018). 

 Já o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 

crônica, autoimune e inflamatória de causa desconhecida e 

seus sintomas podem manifestar de maneira lenta ou rápida, 

em alguns momentos a doença pode estar ativa ou em estado 

remissivo, atua com mecanismos inflamatórios em vários 

órgãos, dessa forma, os rins podem ser acometidos pelo LES. 

A nefrite lúpica é uma das manifestações mais comuns do LES, 

de forma que aproximadamente 50% dessas pessoas são 

afetadas por lesões renais (ONN, WILSON, WICKS, 2016). 

 A glomerulopatia é uma doença renal que apresenta 

diversos subtipos que são diagnosticados pela análise 

histopatológica. A glomerulopatia pode ser classificada como 

primária ou secundária. Primária quando surge isoladamente e 

secundária quando é associada a uma doença já existente, 

como LES, DM e HAS (COSTA et al., 2017; SILVERTHORN, 

2017). 

 Na tabela 3, temos a distribuição percentual das 

manifestações clínicas dos usuários. 31,1% apresentou edema, 

8,9% oligúria, 6,7% anorexia, 6,7% sonolência, entre outras.  

Foi possível observar a presença de edema, como uma 

das principais manifestações clínicas dos portadores de IRC e 

que é consequência do acúmulo excessivo de líquido no meio 

intersticial, resultado de processos inflamatórios ou físicos que 

diminuem a remoção do líquido do meio intersticial 

(SILVERTHORN, 2017). Também foi possível observar que os 

usuários apresentam oligúria e sonolência, a oligúria é a 

diminuição do volume urinário (<400 mL em 24 horas) e na IRC 
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ocorre devido a diminuição da filtração glomerular (HO, et al., 

2015).  

 

Tabela 3. Distribuição percentual das manifestações clínicas 

dos portadores de insuficiência renal crônica  

Manifestações clínicas % 

Anorexia 6,7 

Câimbras 2,2 

Cefaleia 4,4 

Dor lombar 4,4 

Dormência 2,2 

Edema 31,1 

Encefalopatia 2,2 

Enterorragia 2,2 

Fadiga 2,2 

Febre 4,4 

Hipopalestesia 2,2 

Hipotensão 2,2 

Insônia 2,2 

Náuseas 4,4 

Neuropatia sensitiva 2,2 

Oligúria 8,9 

Perda de apetite 2,2 

Perda de peso 2,2 

Pico hipertensivo 2,2 

Sonolência 6,7 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Em relação ao estágio da IRC, os resultados são 

mostrados na tabela 4. Para melhor visualização as variáveis 

foram divididas de acordo com o gênero. Aproximadamente 

27% dos prontuários não continham informação do peso (kg) do 
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usuário no prontuário, impossibilitando a realização do cálculo 

pela Fórmula de Cockroft & Gault. 

 

Tabela 4. Distribuição percentual segundo ao estágio da 

doença de acordo com o gênero dos portadores de insuficiência 

renal crônica  

Estágio da IRC 
Feminino  

n=16 (55,2%) 
Masculino 

n=13 (44,8%) 

1 - (FG cerca de 125 
mL/min/1,73m2) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 

2 - (FG > 90 mL/min/1,73m2) 2 (7,0%) - 
3 - (FG entre 60 e 89 
mL/min/1,73m2) - - 
4 - (FG entre 30 e 59 
mL/min/1,73m2) 2 (7,0%) 5 (17,2%) 
5 - (FG entre 15 a 29 
mL/min/1,73m2) 5 (17,2%) 2 (7,0%) 

6 - (FG < a 15 mL/min/1,73m2) - 3 (10,3%) 

Não consta 6 (20,7%) 2 (7,0%) 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 O estágio da doença foi avaliado por meio da fórmula de 

Cockcroft Gault, que utiliza alguns dados como gênero, idade, 

peso corporal e valor de creatinina sérica (COCKCROFT, 

GAULT, 1976). O clearance de creatinina é um parâmetro 

utilizado na avaliação da função renal porque a sua filtração 

ocorre no glomérulo, e além de não ser reabsorvida é secretada 

em pequena quantidade, dessa forma a quantidade de 

creatinina filtrada é praticamente a mesma quantidade 

excretada na urina (SILVERTHORN, 2017).   

 A partir desse cálculo foi possível observar o estágio da 

doença desses indivíduos. Foi possível observar que o sexo 

feminino apresentou piores estágios da doença em relação ao 
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sexo masculino, diferindo dos dados da literatura que mostram 

que o sexo mais acometido pela doença é o masculino devido 

os maus hábitos de saúde. 

 Dos 29 prontuários, apenas 15 (51,7%) continham a 

informação da altura do usuário, sendo possível, calcular o 

Índice de Massa Corporal (IMC).  Foi possível observar um 

índice significativo de pessoas com sobrepeso ou obesidade 

(31%), dentre os prontuários que apresentaram essa 

informação. Esse fator pode ser considerado preocupante, visto 

que o sobrepeso juntamente com diabetes mellitus e/ou 

hipertensão arterial pode prejudicar ainda mais a função renal. 

  

Tabela 5. Distribuição percentual segundo o Índice de Massa 

Corporal dos portadores de insuficiência renal crônica  

IMC (kg/m2) Classificação N=29 % 

< 18,5 Baixo peso - - 

18,5 - 24,9 Normal 6 20,7 

25 - 29,9 Sobrepeso 7 24,1 

30 - 34,9 Obesidade classe I 2 6,9 

Não consta - 14 48,3 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Quanto aos medicamentos utilizados pelos usuários, 

esses foram agrupados na classificação ATC dos 

medicamentos, como exposto na tabela 6. De acordo com a 

classificação, ocorreu a prevalência de medicamentos das 

classes A (trato alimentar e metabolismo), B (sangue e sistema 

hematopoiético) e C (sistema cardiovascular). Na classe C, 

segunda classe mais prevalente, encontramos os anti-
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hipertensivos o que é justificável pelo número significativo de 

indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. 

 

Tabela 6. Classificação dos medicamentos de acordo com o 

grupo anatômico (classificação ATC) para os portadores de 

insuficiência renal crônica  

ATC Classe terapêutica N=56 % 

A Trato alimentar e metabolismo 18 32,1 

B Sangue e sistema hematopoiético 8 14,3 

C Sistema cardiovascular 15 26,8 

G Sistema genitourinário e hormônios sexuais 1 1,8 

H 
Preparações hormonais sistêmicas, excluindo 
os hormônios sexuais 2 3,6 

J Agentes anti-infecciosos de uso sistêmico 3 5,4 

L Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 2 3,6 

M Sistema músculo-esquelético 1 1,8 

N Sistema nervoso 2 3,6 

P Antiparasitários 1 1,8 

R Sistema respiratório 2 3,6 

V Vários 1 1,8 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Além disso, também foi realizada uma análise das 

potenciais interações medicamentosas de todos os 29 usuários, 

sendo que houve interação entre os medicamentos utilizados 

por 14 indivíduos (48%), enquanto que em 15 usuários (52%) 

não houve interação medicamentosa. O número de pessoas 

que apresentaram interações medicamentosa é considerado 

significativo, visto que trata-se de, aproximadamente, metade 

do total de usuários.  

A partir da análise das interações medicamentosas, 

foram encontradas 33 interações, que podem ser classificadas 
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em: menor, moderada ou maior gravidade. 55% (n=18) das 

interações medicamentosas foram consideradas de gravidade 

moderada e 45% (n=15) de maior gravidade. Não foram 

encontradas interações medicamentosas de menor gravidade. 

Foi obtido um percentual relevante de interação 

medicamentosa de maior gravidade, visto que são pessoas que 

tem sua função renal prejudicada, portadores de outras 

comorbidades e que buscam o tratamento farmacológico para 

preservar o funcionamento renal. Dessa forma, é necessário 

que indivíduos portadores de IRC tenham acompanhamento 

farmacoterapêutico com a finalidade de prevenir mais danos 

renais. Vale salientar que esse acompanhamento não deve ser 

realizado visando apenas as interações medicamentosas, deve 

ser levado em consideração as reações adversas e efeitos 

colaterais advindos dos medicamentos (MARQUITO, 2014). 

A maioria das interações medicamentosas de indivíduos 

com IRC na literatura são de pessoas que se encontram em um 

estágio avançado da doença, dessa forma, se faz necessário a 

realização de mais estudos abrangendo maior número de 

pessoas que são acometidas pela doença, na perspectiva de 

controlar e investigar as interações medicamentosas 

precocemente com a finalidade de evitar maiores danos à 

saúde do indivíduo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante destes resultados conclui-se que os portadores de 

insuficiência renal crônica, em sua maioria, são mulheres, 

casadas, com idade entre 60 a 69 anos, procedentes da cidade 

de João Pessoa. 
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Em relação às doenças associadas, foram encontradas 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, lúpus eritematoso 

sistêmico e glomerulopatias. A principal manifestação clínica 

encontrada foi o edema e pelo cálculo do IMC, a maioria se 

encontrou em estado de sobrepeso. 

No que concerne ao estágio da doença, entre as 

mulheres, o estágio prevalente foi o 5 (insuficiência renal clínica 

ou severa), enquanto que entre os homens o estágio 4 

(insuficiência renal laboratorial ou moderada) foi o mais 

prevalente. 

Quanto a classificação ATC, as principais foram A (trato 

alimentar e metabolismo), B (sangue e sistema hematopoietico) 

e C (sistema cardiovascular). E sobreàs interações 

medicamentosas, a maioria não apresentou interações, 

entretanto, as que apresentaram, em sua maioria, foram 

classificadas como interações de gravidade moderada. 

O profissional farmacêutico é de suma importância no 

acompanhamento do tratamento de doentes renais crônicos, 

pois estes são praticantes da polifarmácia, propensos a sofrer 

reações adversas, efeitos colaterais e interações 

medicamentosas devido à utilização de diferentes 

medicamentos. O farmacêutico deve orientar quanto ao uso 

racional dos medicamentos e assim promover a adesão do 

usuário ao tratamento, na perspectiva da não evolução da 

doença.  

Portanto,sugere-se que o portador de insuficiência renal 

crônica deva sera companhamento de uma equipe 

multiprofissional, sendo o profissional farmacêutico, 

indispensável nesse processo, orientando no tocante as ações 

necessárias para proteger a função renal. 
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RESUMO: A artrite Reumatoide (AR) consiste em uma doença 

autoimune de caráter inflamatório e crônico e de etiologia 

desconhecida. Esse distúrbio se caracteriza pela inflamação da 

membrana sinovial das articulações, podendo levar a 

destruição ósteo-articular e tecidual, dor, deformidades e 

redução de vida dos indivíduos. O trabalho consiste de um 

estudo descritivo, do tipo transversal, quantitativo e documental. 

A coleta de dados foi realizada por meio da análise dos 

prontuários dos portadores de Artrite Reumatoide no Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da 

Paraíba do município de João Pessoa-PB, entre os meses de 

janeiro a dezembro no ano de 2016. Os dados obtidos foram 

analisados com o auxílio do programa Microsoft Office Excel 

versão 2013, utilizando-se da estatística descritiva e inferencial. 

Diante os dados apresentados, pôde-se concluir que o gênero 

predominante foi o feminino 82% (n=53), a faixa etária mais 
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comum foi 40-49 anos 43% (n=28), a maioria eram casados 

51% (n=33), moravam em João Pessoa 54% (n=35) e possuíam 

o ensino fundamental completo 82% (n=53). Podemos concluir 

que o perfil sóciodemográfico de usuários portadores de AR de 

um hospital de ensino do município de João Pessoa apresenta 

características semelhantes àqueles já descritos na literatura. 

Palavras-chave: Artrite reumatoide, Sistema imunológico, Perfil 

Sóciodemográfico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A artrite Reumatoide (AR) consiste em uma doença 

autoimune de caráter inflamatório, crônico, de prevalência 

crescente e de etiologia desconhecida (LONGO,2013). No 

entanto, falhas nos mecanismos de tolerância imunológica são 

largamente descritos como responsáveis pelo desenvolvimento 

de doenças imunológicas tais como asma alérgica, lúpus 

eritematoso sistêmico, diabetes do tipo 1, entre outras 

(LITCHMAN; PILLAI, 2015).  

Neste capítulo, apresentamos uma visão geral de como 

o sistema imunológico organiza respostas de defesa contra 

agentes infecciosos, as falhas da resposta imune e 

desenvolvimento da AR e, principalmente descrevemos o perfil 

sóciodemográfico de usuários portadores de AR em um hospital 

universitário localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba.  

O sistema imunológico elabora os mecanismo de defesa 

do organismo contra a ação de agentes infecciosos. No entanto, 

alguns antígenos estranhos (bactérias, vírus, parasitas e 

outros), porém não infecciosos, também podem desencadear 

respostas imunes. Além disso, mecanismos de defesa contra 
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micro-organismos e a consequente liberação de substâncias 

estranhas, podem provocar lesão ao tecido, como também 

desencadear processos patológicos. Os mecanismos de defesa 

ocorrem por intermédio incialmente de reações da imunidade 

inata e respostas tardias da imunidade adaptativa (KASPER; 

FAUCI, 2015). 

 A imunidade inata consiste na resposta rápida do 

organismo ao agente infeccioso, e os principais elementos 

dessa resposta são: barreiras físicas e químicas (tecido 

epitelial); fagócitos (neutrófilos, macrófagos), células 

dendríticas e células assassinas naturais (NK); proteínas do 

sistema complemento e mediadores inflamatórios (FAUCI ; 

LANGFORD,2014). 

Enquanto isso, a imunidade adaptativa é estimulada 

após exposição a organismos estranhos, respondendo de modo 

específico (especificidade) e aumentando sua amplitude de 

resposta em contato subsequente ao mesmo agente (memória). 

A imunidade adaptativa é formada por células linfocitárias e 

seus produtos de secreção, os anticorpos (ABBAS; LITCHMAN; 

PILLAI, 2015). 

A imunidade adaptativa pode ser dividida em resposta 

imune humoral e celular. A imunidade celular é formada pelos 

linfócitos T, macrófagos e células NK, que combatem os 

antígenos intracelulares, como vírus, bactérias e fungos. Os 

linfócitos T englobam células T citotóxicas CD8+, que lisam as 

células do hospedeiro, e células T auxiliares CD4+, 

responsáveis pelo estímulo à produção de células B e citocinas 

(COSTA et al , 2016). 

Por meio da interação entre a imunidade inata e 

adaptativa, o sistema imune é capaz de reagir contra antígenos 
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estranhos e promover a defesa do organismo. Entretanto, esse 

sistema também pode desencadear uma resposta contra 

antígenos próprios e lesar os tecidos, o que caracteriza a 

autoimunidade (ROMA et al, 2014). 

 Essa é a principal causa de doenças autoimunes, e 

decorre de uma falha nos mecanismos de tolerância 

imunológica. A tolerância imunológica consiste na ausência de 

responsividade a um antígeno próprio diante de sua exposição 

aos linfócitos (FAUCI; LANGFORD, 2014). 

 As doenças autoimunes são classificadas como reações 

de hipersensibilidade e estão relacionadas com uma resposta 

exacerbada do sistema imune a antígenos próprios podendo 

provocar lesões teciduais e desencadear doenças. Tais 

reações são divididas em quatro tipos, sendo os tipos I, II e III 

mediadas por anticorpos, enquanto a do tipo IV é 

desencadeada pelas células T CD4+/CD8+, macrófagos e 

algumas vezes fibroblastos,  específicas para um determinado 

antígeno. Dentre essas reações de hipersensibilidade, 

podemos destacar aquela denominada de Artrite Reumatoide 

(AR) (GOLDMAN; SCHAFER, 2014; MEDEIROS et al, 2015).  

A AR é uma doença auto-imune caracterizada como uma 

reação do tipo III ou do imunocomplexo. Esta apresenta caráter 

inflamatório e crônico e afeta aproximadamente 1% da 

população mundial (YONEKURA et al,2017). Sua etiologia é 

desconhecida, porém estudos indicam a influência de fatores 

genéticos e ambientais em sua patogênese. A doença se 

caracteriza pela inflamação da membrana sinovial das 

articulações, podendo levar a destruição ósteo-articular e 

tecidual, dor, deformidades e redução de vida dos indivíduos  

(MONTEIRO,2017). 
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A AR acomete de 0,5% a 1% da população podendo 

atingir qualquer idade, embora o grupo com maior incidência da 

doença são mulheres entre 40 e 50 anos. Alguns estudos 

buscaram correlacionar a presença de infecções com o 

aparecimento da AR, dentre os agentes infecciosos sugeridos 

cabe ressaltar o parvovírus, o vírus da rubéola, o vírus Epstein-

Barr e a Borrelia Burgdorferi (MOTA et al, 2015).  

As manifestações mais comuns da AR são semelhantes 

aos da artrite, como dor, edema e vermelhidão, sobretudo nas 

articulações das mãos e punhos. Uma vez que as articulações 

se apresentam inflamadas, é observado uma rigidez matinal no 

local, fadiga e de acordo com a progressão da doença, ocorre 

uma destruição da cartilagem articular e os indivíduos podem 

se tornarem incapazes de exercer atividades diárias 

(COSTA,2014). 

A AR é resultante da ação das células T e B 

autorreativas, que levam à sinovite (inflamação da membrana 

sinovial), à infiltração celular e a um processo desorganizado de 

destruição e remodelação óssea. A membrana sinovial é a 

principal fonte de citocinas pró-inflamatórias e proteases e, em 

conjunto com osteoclastos e condrócitos, promove a destruição 

articular. Projeções de tecido proliferativo penetram na 

cavidade articular, invadindo a cartilagem e o tecido ósseo, 

formando o pannus, característico da artrite reumatoide 

(MARQUES,2014). 

Ocorre, então, uma intensa migração e ativação de 

linfócitos B e de macrófagos, com grande produção de diversas 

interleucinas (IL), como IL-1,IL-6 e fator de necrose tumoral-alfa 

(TNF-alfa), sendo este último responsável pela perpetuação do 
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processo inflamatório sinovial com expansão progressiva do 

pannus (MARQUES,2014). 

O processo acaba se expandindo para os tecidos 

próximos, gerando erosão da cartilagem articular e do osso 

subcondral. Os linfócitos B se transformam em plasmócitos e 

passam a secretar diversos anticorpos, entre eles o fator 

reumatoide, um auto anticorpo da classe Imunoglobulina M 

(IgM) que reconhece a porção Fc dos anticorpos 

Imunoglobulina G (IgG), formando complexos imunes 

(ALMEIDA ; ALMEIDA; BERTOLO,2014). Por fim, as 

quimiocinas liberadas no sítio inflamatório induzem quimiotaxia 

de neutrófilos que se acumulam no líquido sinovial, gerando um 

derrame articular muito característico, com glicose muito baixa 

e predomínio de leucócitos polimorfonucleares 

(MONTEIRO,2017). 

 O diagnóstico da AR baseia-se nos critérios clínicos e 

laboratoriais segundo o Colégio Americano de Reumatologia. E 

se baseia em no mínimo quatro dos seguintes critérios no 

período de seis semanas: 1- Rigidez articular matinal durando 

pelo menos 1 hora; 2- inflamação em no mínimo três 

articulações; 3- artrite nas mãos; 4- artrite simétrica (ex: no 

punho esquerdo e direito); 5- presença de nódulos reumatoides; 

6- presença de fator reumatoide no sangue; 7-alterações 

radiográficas (SBR,2016).     

 O diagnóstico laboratorial é realizado mediante exames 

de sangue e imagem, incluindo testes que medem a atividade 

inflamatória, o fator reumatoide, radiografias das articulações 

acometidas, ultrassonografia ou ressonância (MOTA et 

al,2013). 
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Dada a importância clínica e a crescente prevalência da 

AR mundialmente inclusive no Brasil e na região nordeste, nos 

propomos a descrever o perfil sóciodemográfico de usuários 

portadores de AR em um hospital universitário na cidade de 

João Pessoa, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho consiste de um estudo descritivo, do tipo 

transversal, quantitativo e documental. A coleta de dados foi 

realizada por meio da análise dos prontuários dos portadores 

de AR no Hospital Universitário Lauro Wanderley do município 

de João Pessoa-PB, entre os meses de janeiro a dezembro no 

ano de 2016. Os dados obtidos foram analisados com o auxílio 

do programa Microsoft Office Excel versão 2013, utilizando-se 

da estatística descritiva e inferencial. Os dados 

sociodemográficos foram expressos em tabelas e gráficos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados obtidos a partir da análise dos prontuários de 65 

usuários diagnosticados com AR foram descritos e discutidos 

abaixo de acordo com o perfil sociodemográfico dos portadores 

desta doença e inicialmente foi observado que a maioria (82%) 

dos usuários era do gênero feminino e (18%) do gênero 

masculino como mostrado na tabela 1. 
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Tabela 1- Distribuição dos usuários portadores de AR quanto 

ao gênero  

Gênero N (65) % 

Feminino 53 82 

Masculino 12 18 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com o estudo de Pereira et al (2017) – Ceará, 

com 60 usuários de AR no ambulatório de Reumatologia, o 

gênero feminino teve uma maior representatividade 54 

indivíduos,90%), enquanto o gênero masculino representou 

apenas 10% (n=6) dos usuários analisados.  

Similarmente, Mota et al (2010) – Brasília, realizaram um 

estudo com 65 usuários diagnosticados com AR mostrando a 

predominância do gênero feminino (56 indivíduos, 86%) 

enquanto o gênero masculino foi minoritário (9 indivíduos, 

13%).  

Outro estudo realizado por Marques et al (2009) – 

Pernambuco, envolvendo 58 usuários com AR, mostrou que 53 

(89%) pertenciam ao gênero feminino e 5 (11%) ao gênero 

masculino. Wibelinger et al (2014) - RS, descreveu que dos 57 

indivíduos portadores de AR ,54 destes (93%) pertenciam ao 

gênero feminino ao passo que 3 indivíduos (7%) pertenciam ao 
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gênero masculino. Todos os estudos citados acima corroboram 

com os resultados encontrados neste estudo. 

 Tal constatação fomenta a ideia de que as mulheres 

ainda procuram com mais frequência os serviços de saúde e se 

preocupam mais com seu estado do que os homens, o que 

ressalta a importância de uma maior cobertura e incentivo aos 

programas de saúde do homem. 

O segundo fator sociodemográfico analisado foi a 

distribuição dos usuários com AR de acordo com a idade. Os 

usuários foram divididos em sete faixas etárias: 20-29, 30-39, 

40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e acima de 80 anos.  

A partir dos dados encontrados, foi constatado que a 

maioria (43%) dos portadores de AR possuía a idade entre 40-

49 anos, (17%) entre 60-69 anos, (16%) entre 30-39 anos, (9%) 

entre 50-59 anos, (8%) entre 20-29 anos, (4%) entre 70-79 anos 

e (3%) acima de 80 anos como descrito na tabela 2. 

 

Tabela 2- Distribuição percentual dos usuários portadores de 

AR quanto a faixa etária  

Faixa etária N (65) % 

20-29 anos 5 8 

30-39 anos 10 16 

40-49 anos 28 43  
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50-59 anos 11 17 

60-69 anos 6 9 

70-79 anos 3 4 

80-89 anos 2 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O presente estudo corrobora com a pesquisa de Almeida 

e Bertolo (2014) – Piauí porque a maior representatividade de 

faixa etária foi a de 40-49 anos (43%) seguido da faixa etária de 

50-59 anos (17%).  Ao mesmo estudo a distribuição por idade 

de 98 pacientes com AR foi de 35% (34) tinham 40-49 anos, 

33% (32) tinham 50-59 anos, 17% (16) tinham 30-39 anos, 11% 

(10) tinham 60-69 anos e 7% (6) tinham 20-29 anos de idade.  

Estudos recentes relatam que o surgimento da AR ocorre 

a partir da terceira década de vida e tal fato pode estar 

relacionado pela maior inserção das pessoas no mercado de 

trabalho e muitos desses indivíduos desempenham atividades 

laborais de grande esforço.  

Vale salientar que os indivíduos com os sinais clínicos da 

AR muitas vezes abandonam seus empregos ou têm a 

necessidade de reduzir o número de horas trabalhadas, 

necessitam de aposentadoria precoce e perdem o estímulo 

para a realização de atividades físicas, alterando assim a 

qualidade de vida (ANTONIO et al., 2015; ROMITI, 2013).   
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 Em adição, indivíduos com AR com idade superior a 60 

anos, apresentam probabilidade maior de utilizar vários 

medicamentos, quadro denominado polifarmácia, sendo eles 

para doenças crônicas ou para outros tipos de enfermidades e 

isso pode potencializar o surgimento de efeitos adversos e 

interações medicamentosas. 

 Em seguida foi avaliado o estado civil dos portadores de 

AR e foi verificado que a maioria (51%) são casados, (23%) são 

solteiros, (1%) são viúvos e (25%) ignorados, ou seja, este dado 

não foi preenchido pelo profissional responsável, como 

mostrado na tabela 3. 

 

Tabela 3- Distribuição percentual dos usuários portadores de 

AR quanto ao estado civil 

Estado civil N (65) % 

Casado 33 51 

Solteiro 15 23 

Divorciado 0 0 

Viúvo 1 1 
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Ignorado 16 25 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Uma pesquisa realizada por Costa (2014) – Brasília, com 

20 indivíduos portadores de AR, constatou que 12 (60%) eram 

casados, 6 (30%) eram solteiros, 1 (5%) era divorciado e 1 (5%) 

era viúvo. Os dados do presente estudo corroboram com os da 

pesquisa citada, pois o número de usuários casados teve uma 

elevada representatividade.  

Tal fato pode estar relacionado com a faixa etária 

prevalente (40-49 anos), pois nesta época os indivíduos já têm 

uma fonte de renda estabelecida e têm necessidade de 

constituir uma família.  

Em relação ao tipo de moradia dos usuários, foi 

constatado que (54%) eram de João Pessoa, (8%) de 

Cabedelo, (3%) de Guarabira, (3%) de Bananeiras e (31%) não 

preencheram o dado no prontuário, ou seja, ignorados como 

mostra a tabela 4. 

A maior prevalência dos indivíduos acometidos com AR 

foi de João Pessoa (54%), pode estar relacionado ao fato 

destes terem um fácil acesso ao Hospital Universitário Lauro 

Wanderlei, visto que o mesmo é um centro de referência no 

tratamento da AR.  
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Tabela 4: Distribuição dos portadores de AR por local de 

moradia 

Local de moradia N (65) % 

João Pessoa 35 54 

Guarabira 2 3 

Várzea Nova 1 1 

Cabedelo 5 8 

Bananeiras 2 3 

Ignorados 20 31 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  Quanto ao grau de escolaridade dos portadores 

de AR, foi verificado que a maioria (82%) possuía ensino 

fundamental completo, (4%) tinham ensino médio completo, 

(4%) tinham ensino fundamental incompleto, (4%) ensino 
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superior completo, (2%) não eram alfabetizados e (2%) tinham 

ensino médio incompleto, como mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5: Distribuição dos portadores de AR quanto ao grau de 

escolaridade 

Grau de escolaridade N(65) % 

Não alfabetizado 2 3 

Fundamental incompleto 3 4 

Fundamental completo 53 82 

Médio incompleto 1 2 

Médio completo 3 4 

Superior incompleto 0 0 

Superior completo 3 4 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Uma pesquisa realizada por Moura et al (2012)- Curitiba, 

com 80 indivíduos portadores de AR, constatou que 4 (5%) 

apresentavam ensino superior completo, 2 (2% com ensino 

médio incompleto, dessa forma os dados da presente pesquisa 

corroboram com o estudo citado. 

Mais da metade dos usuários tinha apenas o ensino 

fundamental, razão pela qual trabalhava no serviço doméstico 

ou na construção civil. Essas atividades laborais exigem grande 

destreza manual e um importante esforço físico, o que 

frequentemente os fazem perder o emprego nos primeiros anos 

da AR, sem chance de serem realocados no mercado de 

trabalho ou de terem alguma reinserção em outra atividade 

laboral. 

 

CONCLUSÕES  

 

     Podemos concluir que o gênero mais prevalente de 

pacientes com AR foi é o feminino, a faixa etária predominante 

foi de 40-49 anos, a maioria dos usuários são casados e 

residem no município de João Pessoa, e quanto ao grau de 

escolaridade, a maioria tem o ensino fundamental completo.  

     Este perfil sóciodemográfico se assemelha à diferentes 

relatos já publicados, no entanto, o tamanho da amostra 

utilizada neste trabalho sugere que novos estudos sejam 

realizados sobre o perfil dos usuários portadores de AR no 

município de João Pessoa principalmente devido a escassez de 

dados na literatura vigente.  

      Vale salientar ainda a necessidade de incrementar o 

sistema de informação no serviço, bem como promover a 

sensibilização dos profissionais quanto ao preenchimento das 
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informações dos usuários nos registros, de forma a otimizar o 

funcionamento do serviço e, por consequência  corroborar para 

o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre uma importante 

patologia do sistema imunológico denominada Artrite 

reumatóide. 
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RESUMO: Estudos tem sido desenvolvidos e direcionados à 
descoberta de novos fármacos provenientes de extratos 
vegetais com potencial anticâncer, afim de descobrir compostos 
com atividade comparada à dos tradicionalmente utilizados, 
porém, com menor toxicidade, maior eficácia e com menor 
impacto ambiental. A Euphorbia tirucalli Linneu. é uma planta 
conhecida popularmente como aveloz. Essa espécie possui 
princípios ativos com atividades biológicas cientificamente 
comprovadas como anti-inflamatória, antimicrobiana, e 
anticancerígena. Tendo em vista a ampla utilização popular e 
potencial terapêutico da Euphorbia tirucalli L., descritas na 
literatura, o objetivo do presente estudo foi preparar os extratos 
brutos em hexano, acetato de etila e etanol a partir dos ramos 
de Euphorbia tirucalli Linn. e avaliar in vitro a atividade 
antiproliferativa desses extratos sobre a linhagem cancerígena 
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NCI-H292. A atividade citotóxica foi realizada através do ensaio 
de MTT frente a linhagem humana NCI-H292 (carcinoma 
mucoepidermoide de pulmão). Somado a seu caráter 
ornamental, a Euphorbia tirucalli L. pode ser considerada uma 
planta de proeminente interesse biológico, devido ao fato de 
apresentar propriedades terapêuticas já confimadas na 
literatura. Sob as condições experimentais deste estudo, foi 
possível concluir que: Nas concentrações avaliadas, o extrato 
de acetato de etila apresentou certa especificidade para a 
linhagem tumoral de carcinoma mucoepidermoide de pulmão 
humano (NCI-H292). Estudos adicionais devem ser realizados 
para validar a espécie como droga vegetal. 
Palavras-chave: Euphorbia tirucalli L. Câncer. Citotóxicidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de produtos naturais, incluindo os extratos de uso 

popular como recurso terapêutico para as mais diversas 

enfermidades é uma tendência generalizada na população 

brasileira, e são considerados fontes importantes para obtenção 

de princípios ativos que tem contribuído significativamente para 

o desenvolvimento de novos fármacos, para prevenção e 

tratamento de enfermidades. Entre os produtos naturais 

utilizados como recursos terapêuticos destacam-se as plantas 

medicinais, que é uma prática tão antiga quando a espécie 

humana, havendo relatos do uso dessas espécies  há pelo 

menos 4.000 anos a.C. (SILVA et al., 2015). 

Mesmo com relatos antigos, ainda hoje as plantas são 

alvos de inúmeras pesquisas cientifícas, entre as quais é 

possível encontar cada vez mais estudos relacionados a ação 

farmacológica e toxicólogica. A descoberta de moléculas ativas 

a partir de uma espécie vegetal, é considerada uma atividade 
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promissora, desafiadora e que exige um grande tempo de 

pesquisa, envolvendo diversas etapas como a realização de 

experimentos tanto in vitro quanto in vivo e levantamentos 

bibliográficos (LUZ et al., 2016) que por fim constitui uma 

modalidade de terapia complementar ou uma alternativa diante 

das necessidades de saúde, e na esperança de cura dos 

diversos tipos de câncer (OLIVEIRA; EVANGELISTA, 2014). 

O câncer faz parte de um grupo de doenças que são alvo 

de pesquisas para o desenvolvimento ou descoberta de novos 

farmácos. Segundo o INCA, a incidência do câncer no mundo 

cresceu 20% na última década, representando, assim, um 

problema de saúde pública mundial sendo considerada uma 

das doenças mais graves e que mais atingem a população. No 

Brasil, é previsto o aparecimento de 600 mil novos casos de 

câncer para o ano de 2018. Esse fato contribui 

progressivamente com a elevação do número de mortes no 

Brasil (INCA, 2018).  

As formas de tratamento do câncer estão em torno de 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula 

óssea (INCA, 2018). Porém, é preciso destacar algumas 

limitações relacionadas a esses tratamentos, que estão 

associados à promoção de danos às células normais 

(PALUMBO et al., 2013). Ainda, o desenvolvimento de 

resistência à quimioterapia por parte das células cancerígenas 

e a ocorrência de recidivas são fatores limitantes e ainda 

invarialmente estão associados a presença de efeitos colaterais 

como a alopecia, diarreia, vômitos e outros (WANG et al., 2013). 

Nesse sentido, além dos métodos convencionais, existe 

uma extensa procura por novas drogas, que sejam menos 

agressivas ao organismo. Com isso, essa doença vem sendo 
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alvo de pesquisas para desenvolvimento ou descobertas de 

novos fármacos. Muitas substâncias cujas origens se 

encontram nas plantas têm hoje papel de grande importância 

na terapia antineoplásica. Neste contexto, algumas espécies 

pertencentes a família Euphorbiaceae apresentam efeitos 

antitumorais a despeito de seus diferentes compostos (MELO 

et al., 2014). 

 

Família Euphorbiaceae 

A família Euphorbiaceae que possui uma ampla 

distribuição geográfica, com cerca de 317 gêneros e 8.000 

espécies, distribuídas em praticamente todas as regiões do 

mundo, porém, assume posição de destaque  com uma maior 

diversidade de espécies, distribuídas predominantemente em 

regiões tropicais. No Brasil, levantamentos florísticos revelam 

ocorrência de 1.100 espécies e 72 gêneros, que podem ser 

encontradas nos mais diversos tipos de vegetação do país. A 

região Nordeste comporta cerca de 211 espécies e 45 gêneros, 

sendo 17 espécies endêmicas da Caatinga (ARAÚJO et al., 

2018). A família Euphorbiaceae está entre as seis maiores e 

mais importantes famílias do grupo das Angiospermas. 

Diversos estudos comprovam cada vez mais o rico potencial da 

família Euphorbiaceae, que são conhecidas tradicionalmente 

por sua relevância no âmbito medicinal, madeireiro, nutricional, 

industrial e ornamental (TRINDADE; LAMEIRA, 2015). 

 

Gênero Euphorbia 

O gênero Euphorbia foi originado do nome do rei grego 

Euphorbos, um incentivador do estudo das plantas medicinais 

usadas no tratamento de males do povo em seu reino 
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(VARRICCHIO et al., 2008). Esse gênero é considerado o maior 

da família Euphorbiaceae (SHLAMOVITZ et al., 2009), com 

cerca de 2.000 espécies espalhadas pelo mundo, em 

ecossistemas muito diversos, apresentando diferentes 

aspectos morfológicos entre herbáceas, suculentas e 

arbustivas. Uma característica marcante desse gênero é é a 

presença de um látex branco leitoso, frequentemente tóxico e 

irritante para pele e mucosas (KUMAR, 2010).  

As plantas pertencentes a esse gênero Euphorbia são 

bastante conhecidas pela diversidade química dos seus 

componentes, tais como alcaloides, flavonoides, taninos, 

diterpenos, triterpenos entre outros (YANG et al., 2014). 

Espécies pertencentes a esse gênero são objetos de estudos 

multidisciplinares envolvendo diferentes pesquisas sobre suas 

características químicas, propriedades biológicas, bem como 

importância taxonômica e etnobotânica, contribuíndo para o 

melhor conhecimento de seu uso medicinal (TRINDADE; 

LAMEIRA, 2014). 

 

Espécie Euphorbia tirucalli L. 

A espécie Euphorbia tirucalli L. é uma planta nativa do 

Sul do continente Africano, que foi introduzida no Brasil através 

das antigas navegações no ano de 1892, onde foi plantada 

inicialmente no Nordeste Brasileiro e, posteriormente, 

disseminada para todo o país, sendo  bastante cultivadas na 

região Norte e Nordeste, onde passou a ser cultivada para 

diversos fins que envolvem desde a terapêutica, ornamentais, 

até mesmo para a formação de “cercas- vivas” (ABREU et al., 

2014). 
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Por apresentar diferentes aspectos das demais plantas, 

a Euphorbia tirucalli L. recebe várias denominações que varia 

de região para região. Nos Estados Unidos Euphorbia tirucalli 

L. é conhecida popularmente como milk bush. Na Índia, a 

Euphorbia tirucalli L., é chamada de lunka sij. Já na Angola, é 

chamada de assoneira. No Brasil, essa espécie recebe várias 

denominações, como: planta de São Sebastião, aveloz, árvore-

do-lápis, espinho-italiano, pau- pelado, dedo do diabo, cega-

olho, entre outros (DUTRA et al., 2011). Há relatos do uso dessa 

espécie desde a antiguidade, nos herbários e até mesmo em 

farmacopeias, tanto da África quanto do continente europeu, 

contendo a descrição das suas indicações e utilização 

terapêuticas para alguns males. Segundo VARRICCHIO et al., 

2008, a utilização dessa espécie foi mencionada para vários fins 

medicinais em algumas obras médicas e científicas dos 

considerados antigos mestres naturalistas, como Hipócrates no 

século V a.C., e de Paracelso, no século XVI. 

A espécie Euphorbia tirucalli L. é uma planta suculenta, 

e pode variar de 1,5 metros a 8,0 m de altura, e 15 centímetros 

de diâmetro, se plantada em seu habitat natural. Em ambientes 

com condições climáticas contrárias, essa não ultrapassa 2 m. 

Seu tronco é verde, e seus ramos são lenhosos, com 

característica cilíndrica. Os ramos da Euphorbia tirucalli L. 

apresentam algumas folhas e flores pequenas, raramente 

visíveis, por cairem logo que nascem (SAPIÊNCIA, 2010). O 

interior desta espécie apresenta uma seiva de aparência 

esbranquiçada e leitosa denominada de látex, que é expelido 

quando seus ramos são feridos (VALE; ORLANDA, 2011) 

Entretanto, o látex é considerado irritante, cáustico e até mesmo 

tóxico.  
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O contado do látex com a região dos olhos, pode causar 

lesões na córnea levando à cegueira temporária, justificando 

adenominação "cega olho" dado a essa espécie.  O contato com 

a pele e mucosas, pode causar edema na boca, lábios e língua. 

A ingestão de diluições desse látex, pode causar vários 

inconvenientes, como náuseas, vômito e diarréia (WACZUK, 

2012). 

A composição química das diferentes partes  da 

Euphorbia tirucalli L. tem sido extensivamente estudada e uma 

variedade de compostos químicos, tem sido isolados a partir 

deles (WACZUK et al., 2012). É possível encontrar diversos 

compostos resultantes de seu metabolismo secundário, 

utilizados como defesa química, contra fatores que causam 

algum tipo de estresse ao seu desenvolvimento. Através do 

mapeamento da ocorrência de compostos majoritários em 

Euphorbia tirucalli L., pôde-se observar a presença de vários 

tipos de moléculas. Algumas moléculas como forbol ,eufol, 

quercetina e tirucalol, já foram identificadas nessa espécie 

(GRANJA; QUEIROZ, 2003). 

Em 1986, FURSTENBERGER, identificou  a existência 

de um derivado do forbol, denominado de 4-Desoxiforbol. Em 

1988, Kahn et al. (1988 a), identificaram a presença de outro 

triterpeno, denominado ciclotirucanenol. KAHN et al., (1988b) 

identificaram a presença de um  triterpeno pentacíclico, que foi 

denominado de euforcinol.Em 1991, YOSHIDA et al., 

identificaram  taninos hidrolizáveis, os quais foram 

denominados de tirucalin A, tirucalin B e euforin F. Em 2001, 

LIN et al., reportaram o isolamento de 13 compostos 

polifenólicos, sendo onze já conhecidos derivados do ácido 

galico além de  flavonoides.  
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Em 2004, YAMAMOTO; MIZUGUCHI; YAMADA, 

identificaram α-sitosterol, stigmasterol e campferol, bem como 

ácido palmítico e ácido linoléico. No ano de 2006, Mallavadhani 

et al., identificaram o  eufol. Em 1986, FURSTENBERGER, 

identificou  um derivado do forbol, denominado de 4-

Desoxiforbol.  

A espécie Euphorbia tirucalli L. é muito explorada 

cientificamente. Há relatos de que esta espécie apresenta 

propriedades curativas como antimalárica (MWINE; DAMME; 

JUMBA, 2010) analgésica e anti-inflamatória (SINOKI et al., 

2011). No Brasil, esta espécie é utilizada com fins terapêuticos 

para algumas enfermidades como, anti-inflamatória, anti-

cancerígena para alguns tipos de câncer (pulmão, mama, e 

cervical de colo) (DUKE, 2011) controle de parasitoses 

intestinal (KUMAR, 2010) antitumoral, imunoestimulante e 

antioxidante, angiogênica (BESSA, 2010) e foi visto ainda, 

atividade larvicida em Aedes aegypti (VARRICCHIO et al., 

2008b) e antibacteriana frente a Escherichia coli 

(GONCALVES; ARAUJO, 2009). Além disses, MELO e 

colaboradores (2011) analisaram artigos com possíveis ação 

anticâncer no Brasil, e verificaram que 84 espécies de plantas 

medicinais foram mencionadas como sendo úteis no tratamento 

de tumores benignos e malignos. Dentre as plantas mais 

frequentemente citadas, está a Euphorbia tirucalli L. 

pertencente a família euphorbiaceae. 

Tendo em vista a larga utilização popular e potencial 

terapêutico da Euphorbia tirucalli L., o objetivo do presente 

trabalho foi preparar os extratos brutos em hexano, acetato de 

etila e etanol a partir dos ramos de Euphorbia tirucalli L. e avaliar 
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in vitro a atividade antiproliferativa dos extratos sobre a 

linhagem cancerígena NCI-H292. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de Estudo  

Trata-se de um estudo experimental, onde foi utilizado 

uma linhagem celular de carcinoma mucoepidermoide de 

pulmão humano (NCI-H292) cedida pelo Laboratório de Cultura 

de Células  da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.  

 

Material Botânico  

O material botânico foi coletado no Campus da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A parte da 

planta utilizada foram os ramos. Uma amostra da Euphorbia 

tirucalli L. foi enviada, à Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária (IPA), onde foi submetida à confirmação da 

Taxonomia Botânica por Dra. Rita de Cássia Pereira, que a 

classificou  como Euphorbia tirucalli L. O depósito da exsicata 

foi incorporada ao Herbário da Universidade Federal do 

Pernambuco (UFPE), sob o protocolo de nº 91421. Os ramos 

de Euphorbia tirucalli L. utilizados nesse estudo foram coletados 

em novembro de 2017, às 14h 38 min, sob as seguintes 

coordenadas (8.0476797 de latitude e 34.9497628 de 

longitude). 

 

Obtenção dos extratos dos ramos de Euphorbia tirucalli L 

Os ramos da Euphorbia tirucalli L. foram lavados, secos 

e seccionados em pedaços pequenos e postos para secar à 

temperatura ambiente em local ventilado por um período de uma 
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semana. Depois de seco, o material foi moído, e reduzido a um 

pó fino e armazenado em frasco de vidro com tampa em local 

fresco e seco à temperatura ambiente.  O pó de E.tirucalli L. foi 

pesado e extraído em Soxhlet na proporção de 6 g de planta seca 

para 400 mL de cada solvente (hexano, acetato de etila e etanol) 

por um período de 5 horas, respectivamente. Posteriormente, os 

extratos foram concentrados por rotaevaporação a temperatura 

de 40 ºC para eliminação dos solventes. Os extratos secos foram 

armazenados em recipientes de vidro, e mantidos ao abrigo da 

luz.  

 

Ensaio Citotóxico 

A linhagem celular NCI-H292 (carcinoma 

mucoepidermoide de pulmão humano)  foi mantida em meio de 

cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), e RPMI 

1640 (Roswell Park Memorial Institute). Todos os meios de 

cultura foram suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% 

de antibióticos (penicilina e estreptomicina) e incubadas a 37 °C 

com CO2 a 5 % e atmosfera umidificada. O ensaio citotoxico foi 

avaliado através do método MTT (3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-

difenil-2H-tetrazólio). As suspensões celulares foram plaqueadas 

na concentração de 105 céls/mL para a linhagem NCI-H292 

(carcinoma mucoepidermoide de pulmão humano). Em seguida 

as amostras dissolvidas em dimetilsulfoxido (0,5 %) foram 

adicionadas aos poços nas concentração de 50 µg.mL-1 e as 

placas foram incubadas por 24 h, 37°C em atmosfera úmida 

enriquecida com 5 % de CO2. A doxorrubicina (10 µg.mL-1) foi 

utilizada como fármaco padrão. Após a incubação por 72 h foi 

adicionado 25 µL de MTT (5 mg.mL-1) em cada poço e as placas 

reincubadas por 3 h. Em seguida o sobrenadante foi aspirado e 
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os cristais de formazan foram dissolvidos em dimetilsulfoxido 

(100 µL). A absorbância foi medida em espectrofotômetro de 

placas no comprimento de onda de 560 nm. O experimento foi 

realizado em quadruplicata. 

A doxorrubicina (0,078 a 10 µg.mL-1) foi utilizada como 

padrão. Uma escala de intensidade foi utilizada para avaliar o 

potencial citotóxico das amostras testadas. Amostras com 

atividade (95 a 100 % de inibição), com atividade moderada 

(inibição de crescimento celular variando de 70 a 90%) e sem 

atividade (inibição de crescimento menor que 50 %) 

(RODRIGUES et al., 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após rota-evaporados e secos, os extratos foram 

pesados e seus rendimentos foram calculados (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Rendimentos dos extratos de Euphorbia tirucalli L. 

Materia
l 
vegetal   
6g  

Extratos Peso 
do 
extrat
o (g) 

Rendime
nto 
obtido  
(%) 

Ramos Hexano 0.9068 15,11  

Ramos Acetato 
de Etila 

0.0835 1,39  

Ramos Etanol 0.1215 2,025  

  1,1118 18,53 

Fonte: Laboratório de Química de produtos Naturais (UFPE). 
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Os extratos hexânicos apresentaram maior rendimento, 

o que demonstra predominantemente a natureza apolar dos 

constituintes químico majoritários nos ramos desta planta. 

A espécie Euphorbia tirucalli L. tem numerosas 

aplicações ja confirmadas por estudos como anti-inflamatória, 

antimalárica (Mwine; Damme; Jumba, 2010) antibacteriana 

(Goncalves; Araujo, 2009) 

Além destes, vários outros estudos de citotoxicidade têm 

avaliado a atividade antitumoral de espécies da familia 

Euphorbiacea. A espécie aqui estuda apresenta compostos 

que exibem bioatividade. O lanosterol, constituinte dessa 

dessa espécie apresenta atividade anticancerígena reportada 

por Chung (2010). Vários outros estudos demonstram atividade 

antitumoral presente  em Euphorbia tirucalli L., frente a diversas 

linhagens celulares tumorais in vitro como, por exemplo, contra 

células de câncer pancreático (MUNRO et al., 2015), 

carcinoma epidermóide de laringe (FRANCO, 2014)  câncer de 

mama (CHOENE; MOTADI, 2016). carcinoma colo-retal 

humano (RAVI & KRISHNAN, 2017). 

No presente estudo, a atividade citotóxica dos extratos 

testados na concentração de 50 µg.mL-1 está apresentada na 

tabela 2, com seus respectivos percentuais de inibição sobre a 

linhagem NCI-H292. 

Analisando os valores de inibição para ambos os 

extratos, tem-se a fração acetato de etila como a mais potente 

quando comparado ao farmáco padrão utilizado. Os resultados 

da avaliação citotóxica para a linhagem testada demonstram 

redução de crescimento celular, com percentuais de 63,99% 

tratadas com extrato acetato de etila, seguido do extrato 

hexâno.  
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Tabela 2.  Percentual de inibição (%) in vitro dos extratos de 
Euphorbia tirucalli L. frente a linhagem  celular cancerígena, 
após 72h de exposição. 
 

 Linhagem celular 

Produtos testes NCI-H292 

Ext. hexânico   47,65±1,48 

Ext. acetato de etila 
63,99±2,98 

Ext. etanólico 24,69±1,25 

Doxorrubicina 71,83±0,71 

*Os dados estão apresentados em percentagem ± desvio padrão. NCI-
H292 (carcinoma mucoepidermoide de pulmão humano). 

 

Os resultados obtidos também foram semelhantes aos 

encontrados por SILVA et al., 2018 e MELO et al. (2014) frente 

à células tumorais NCI-H292. Segundo esses autores, os 

resultados podem possivelmente estar relacionado aos taninos, 

uma vez que já foram confirmados como constituintes dessa 

espécie, e que possui ação antioxidante, justificando assim os 

resultados observados. 

Neste trabalho o potencial de inibição do crescimento 

celular foi diferente e especifico para cada tipo de extrato. De 

acordo com a escala de intensidade de atividade segundo 

(RODRIGUES et al., 2014), utilizada nesse estudo, pôde-se 

determinar que embora o percentual de atividade tenha-se 

mostrado inferior a 70% nas concentrações avaliadas, o extrato 

de acetato de etila apresentou certa especificidade para a 
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linhagem tumoral carcinoma mucoepidermoide de pulmão 

humano (NCI-H292). 

De acordo com levantamentos da literatura, verificamos 

que tanto a espécie aqui estudada quanto a linhagem de 

carcinoma NCI-H292 foram selecionadas para estudo de 

atividade antitumoral. Entretanto, na metodologia utilizada 

nenhum estudo foi encontrado.  

 

CONCLUSÕES  

 

Apartir dos dados da literatura, e sob as condições 

experimentais deste estudo, foi possível concluir que:  Nas 

concentrações avaliadas, o extrato de acetato de etila 

apresentou certa especificidade para a linhagem tumoral 

carcinoma mucoepidermoide de pulmão humano (NCI-H292) 

inibindo 63,99% das células tratadas com o extrato acetato de 

etila; 

Somado a seu caráter ornamental, a Euphorbia tirucalli 

L. pode ser considerada uma planta de proeminente interesse 

biológico, devido ao fato de apresentar propriedades 

terapêuticas já confimadas na literatura. Estudos adicionais 

devem ser realizados para validar a espécie como droga 

vegetal. 
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RESUMO: As Infecções parasitárias atingem o mundo todoe 

sãoconsideradas um grave problema de saúde pública, estima-

se que cerca de 3,5 bilhões de pessoas estejam parasitadas em 

todo o mundo.Assim, o objetivo deste trabalho foi averiguar a 

prevalência de enteroparasitoses na população atendida pelo 

laboratório de análises clínicas da policlínica municipal de 

Alcantil-PB. Os resultados obtidos do total de 700 laudos 

analisados foram: 260 (37,1%) no sexo masculino, 67 (9,5%) 

positivos para algum tipo de parasitose intestinal e 440 (62,9%) 

no sexo feminino, 122 (17,4%) positivos. A frequência entre 

protozoários e helmintos foi: 183 (96,8%) e 6 (3,2%), 

respectivamente. Em ralação as espécies de protozoários 

foram encontradas: 13 (6,9%) com Endolimax nana; 81 (42,9%) 

com Entamoeba coli; 60 (31,8%) com Entamoebahistolytica; 05 

(2,6%) Iodamoebabutschlii e 24 (12,7%) Giardialamblia. Quanto 
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as helmintíases foram encontradas: 04 (2,1%) com Enterobius 

vermiculares; 01 (0,5%) com Hymenolepis nana e 01 (0,5%) 

com Strongyloidesstercoralis. A incidência de poliparasitismo foi 

de 55(29,1%), sendo prevalente a associação entre Entamoeba 

coli e Entamoebahistolytica 43 (78,1%). A faixas etária mais 

atingida foi de 05 a 10 anos, com valor de 46 (24,3%). Os 

resultadosinferem que essas parasitoses constituem um grave 

problema de saúde pública, trazendo agravos e influenciando 

na qualidade de vida. 

Palavras-chave: Enteroparasitoses. Protozoários. Helmintos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As Infecções parasitárias atingem o mundo todo e são 

consideradas um grave problema de saúde pública, estima-se 

que cerca de 3,5 bilhões de pessoas estejam parasitadas em 

todo o mundo (ANDRADE, 2014).O parasitismo nada mais é do 

que uma relação direta e estreita entre seres vivos, no qual o 

hospedeiro prejudica-se nessa relação, pois fornece o abrigo e 

alimento ao parasita, e assim surgem as doenças parasitárias 

(SILVA; BRAGA, 2018).  

Estas enteroparasitosestratam-se de doenças cujos 

agentes etiológicos acometem homens e animais, favorecidas 

pelas condições climáticas, além de outros agravantes sociais 

como: saneamento básico precário, difícil acesso a água 

potável, a falta de higiene e a baixa escolaridade (OLIVEIRA, 

2013; SANCHES et al., 2013). 

Informações sobre a prevalência de helmintos e 

protozoários intestinais no Brasil são escassas ou mesmo nulas 

para determinadas regiões, quando existem, são fragmentadas 

ou desatualizadas, e as técnicas parasitológicas utilizadas não 
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são coincidentes, o que impede a comparação de dados 

(DAVID et al., 2013). 

A transmissão mais comum é a oral-fecal que ocorre 

pela ingestão das formas de transmissão dessas parasitoses, 

em que os principais meios serão: água, alimentos e solo 

contaminados com as estruturas parasitárias(LACERDA; 

JARDIM, 2017; ALBANO et al., 2016). 

Segundo Incerti (2013) e Ignacio (2017) as 

parasitoses intestinais apresentam manifestações comuns que 

vão desde o desconforto abdominal, desnutrição, cólicas, 

diarreia atéobstrução intestinal, prolapso retal e formação de 

abscesso,essa sintomatologia é inespecífica, sendo necessário 

o diagnóstico diferencial por meio de exames parasitológicos de 

fezes (EPF).Essas doenças estão incluídas entre os principais 

problemas de saúde pública, os quais estão diretamente 

relacionados com as condições de vida,hábitos de higiene, 

socioeconômicas e saneamento básico (MIRANDA, 2013; LIMA 

et al., 2013). 

No nordeste do Brasil, tal cenário é comum o que torna 

mais difícil o combate e controle dessas doenças. Estas 

infecções parasitárias intestinais podem ser isoladas,quando 

são acometidas por uma única espécie de parasita intestinal, ou 

associadas, quando ocorre a infecção por mais de uma espécie, 

muitas vezes esta associação se dá pelo mesmo veículo de 

contaminação. 

De acordo com Zanotto (2015) as parasitoses mais 

frequentes no Brasil são as causadas pelos protozoários: 

Entamoeba coli, Entamoebahistolytica, 

Giardialamblia,Endolimax nanaeIodameobabutschlii. Entre os 

helmintos: Enterobius vermiculares, Ascaris lumbricoides, 

Trichuristrichiura, Strongyloidesstercoralis e Ancilostomideos.  
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A investigação dessas parasitoses intestinais 

principalmente em crianças é essencial, pois as infecções 

causadas por esses parasitas são bem mais graves que em 

adultos. De acordo com Cunha et al. (2016) e Sousa (2013) 

lugares com aglomeração de pessoas como creches e escolas, 

são propícios para disseminação dos cistos, uma vez que, o 

contato direto de pessoa para pessoa em muitos casos, é de 

extrema relevância para o desenvolvimento de infecções.  

As enteroparasitoses mesmo com o avanço da 

medicina e dos programas de saúde pública instalados em 

alguns municípios, ainda continuam sendo um grande problema 

em países tropicais e subtropicais em desenvolvimento. Em sua 

grande maioria, uma população carente de educação sanitária 

e higiene, além de uma grande desigualdade socioeconômica, 

tornando-os assim reservatórios de diversas doenças incluindo 

as parasitoses intestinais (MENEZES, 2013). 

Devido a constatações como estas, são relevantes 

estudos em comunidades com os agravantes citados, os quais 

levem ao conhecimento de quais os tipos de parasitas 

intestinais são encontrados. 

Segundo o IBGE (2016) o Município de Alcantil está 

localizado nos chamados cariris velhos, a 192 km de João 

Pessoa, Capital da Paraíba. A população tem cerca de 5.239 

habitantes, sendo 3.175 residentes rurais e 2.064 residentes 

urbanos, o que representa 61% e 29%, respectivamente. 

Apenas 370 pessoas possuem trabalho formal com renda 

média mensal de 1,5 salários mínimos, o que representa 6,8% 

da população, ainda segundo o IBGE (2010) já com renda de ½ 

salário mínimo, representa 49,5% da população, o que deixa a 

cidade em comparação com outras cidades do estado na 

posição 145° de 223°, já em comparação com as cidades do 
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país todo ocupava a posição 4645° de um total de 5570° e 150° 

de 223° em comparação com outras cidades do estado e no 

que diz respeito as cidades do país ocupava 1495° de 5570°, 

respectivamente. 

Tendo em vista que os fatores de risco são notórios 

na população, o que torna substancial tal estudo, pois na 

literatura científica não existem dados epidemiológicos sobre 

parasitas intestinais no município de Alcantil, sendo 

desconhecida a taxa real de infecções parasitárias naquela 

região. 

Objetivos: Averiguar a prevalência de 

enteroparasitoses na população atendida pelo laboratório de 

análises clínicas da policlínica municipal de Alcantil-PB. 

Evidenciando protozoários e helmintos mais frequentes na 

população estudada, verificando faixa etária mais atingida e 

episódios de associações parasitárias, analisando a 

prevalência por sexoe quantificando laudos em relação aos 

resultados positivos e negativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa de 

caráter documental, descritivo, quantitativo e investigatório 

através dos laudos arquivados na secretaria municipal de saúde 

da cidade de Alcantil - PB. 

Caracterização do campo de pesquisa: pesquisa foi 

realizada no laboratório de análises clínicas da policlínica 

municipal situado na cidade de Alcantil, no estado da Paraíba, 

com população de aproximadamente 5.239 habitantes e está 

inserido na unidade geoambiental das Superfícies Dissecadas 

Diversas, com relevo bastante movimentado, moderadamente 
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dissecados, com solos pobres e rasos, exceto nos vales 

estreitos e profundos. 

População e amostra: foram avaliados 700 laudos de 

pacientes atendidos pela policlínica municipal de Alcantil-PB, no 

período de janeiro 2015 a dezembro de 2016 entre crianças e 

adultos de ambos os sexos, com idades entre 05 a 70 anos. 

Critério de inclusão: ser cidadão da cidade de Alcantil-

PB e ter realizado o exame parasitológico de fezes no 

laboratório da policlínica municipal da referida cidade. 

Critério de exclusão: o critério de exclusão usado 

nessa pesquisa foi ter idade menor 5 anos e acima de 70 anos. 

Procedimento de análise de dados: após a obtenção 

dos resultados dos laudos, os mesmos foram analisados 

segundo a estatística descritiva utilizando o software Microsoft 

Office/Excel (2007-2013). Após tabulação os resultados foram 

apresentados através de tabelas e gráficos. 

Aspectos éticos: o projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP)de acordo com MINISTÉRIO DA 

SAÚDE (BR). Resolução 466/12. Brasília: CNS; 2012. Onde o 

mesmo só foi iniciado após autorização 

comCAAE: 79401017.0.0000.5193, conforme exigências 

estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde que norteia a prática de pesquisa com seres humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise dos 700 laudos laboratoriais no período 

de Janeiro de 2015 a Dezembro de 2016 constatou-se que 189 

(27,0 %) foram positivos para algum de tipo de enteroparasita e 

511 (73,0%) deles, estavam negativos, dos quais 260 (37,1%) 

eram de pacientes do sexo masculino e 440 (62,9%) do sexo 
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feminino, expressando uma maior quantidade de exames 

realizados no sexo feminino. Em relação aos resultados 

referentes ao sexo, observou-se uma breve percentagem de 

resultados positivos para, pelo menos, uma espécie de parasita 

intestinal, sendo destes 67 (9,5%) observados no sexo 

masculino e 122 (17,4%) no sexo feminino, no entanto, 

constatou-se uma expressiva quantidade de resultados 

negativos, dos quais 193 (27,6%) foram resultados encontrados 

em pacientes do sexo masculino e 318 (45,5%) em pacientes 

do sexo feminino como mostra Tabela 1. 

 

Tabela 1. Avaliação do total de laudos analisados no 

período de 2015 a 2016 quanto a positividade em relação ao 

sexo. 

Laudos n° (%) Masculino n° (%) Feminino n° (%) 

Positivos 189 (27,0) 67 (9,5) 

 

122 (17,4) 

Negativos 511 (73,0) 193 (27,6) 

 

 

318 (45,5) 

Total 700 (100) 260 (37,1) 440 (62,9) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando os dados da Tabela 1 em relação aos 

resultados referentes ao sexo os quais demonstram que o 

feminino (62,9%) foi o mais atingido em relação ao masculino 

(37,1%). Estes dados estão em conformidade com as 

publicações científicas feitas porInagaki et al. (2015) e Peixoto 

et al. (2014) as parasitoses são mais frequentes no gênero 

feminino do que no masculino e que essa prevalência 
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provavelmente está ligada ao fato das mulheres procurarem 

mais frequentemente assistência médica do que os homens, 

pois as literaturas pertinentes apontam que ambos os sexos 

têm a mesma probabilidade de contraírem parasitoses, já que 

ambos estão expostos aos mesmos meios de contaminação, 

assim como também exercem atividades semelhantes.  

Na Tabela 2 estão representados os dados 

relacionados às espécies de protozoários em ordem 

decrescente de frequência. Dos 189 laudos positivos, 

81(42,9%) apresentaramEntamoeba coli; 60 (31,8%) 

Entamoeba histolytica, seguidos de 24 (12,7%) Giardialamblia; 

13 (6,9%) Endolimax nana e 05 (2,6%)Iodamoebabutschlii. 

 

Tabela 2. Distribuição dos laudos positivos de acordo com os 

tipos de protozoários intestinais. 

Protozoários Frequência   n° (%) 

Entamoeba coli 81 (42,9) 

Entamoebahistolytica 60 (31,8) 

Giardialamblia 24 (12,7) 

Endolimax nana 13 (6,9) 

Iodamoebabutschlii 5 (2,6) 

Total 183 (96,9) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando a Tabela 2, pode-se observar que as infecções 

ocorreram pelos protozoários Entamoeba coli, 

Entamoebahistolytica,Giardialamblia, Endolimax nana e 

Iodamoebabutschlii.  
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A Tabela 3 apresenta os dados em relação aos 

helmintos nos laudos positivos em ordem decrescente de 

frequência dos 189 laudos positivos, dos quais04 (2,1%) 

apresentaram Enterobius vermiculares; 01 (0,5%) Hymenolepis 

nana e 01 (0,5%) Strongyloidesstercoralis. 

 

Tabela 3. Distribuição dos laudos positivos de acordo com os 

tipos de Helmintos intestinais. 

Helmintos Frequência n° (%) 

Enterobius vermiculares 

 

4 (2,1) 

 

Hymenolepis nana 

1 (0,5) 

 

Strongyloidesstercoralis 

1 (0.5) 

 

Total 6 (3,1) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

X’ e 06 (3, 1%) para helmintos. 
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Figura 1. Representação em número e percentagem de 
infecções causadas por protozoários e helmintos nos pacientes 
atendidos no laboratório de Análises clínicas da 
policlínicamunicipal de saúde da cidade de Alcantil - PB. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2017 

 

Analisando as Tabelas 1, 2 e a figura 1 observa-se uma 

elevada prevalência de protozoários, esse fato pode ser 

explicado devido à escassez de água que esse município vem 

enfrentando nos últimos anos em decorrência de pouca chuva, 

já que a transmissão de protozooses intestinais se dá mais por 

água não tratada. Para minimizar esse fenômeno a população 

compra água de outras localidades, que na maioria das vezes 

não tem certeza de sua qualidade. 

Outra justificativa para a prevalência de infecções 

causadas por protozoários ter sido consideravelmente superior 

à de helmintos é a distribuição e o uso indiscriminado de anti-

helmínticos pela população, pois é uma das estratégias de 

controle usualmente adotada pelo poder público do município, 

já descrita também em outras regiões do Brasil (PEREIRA; 

PEDROTTI; ZANCANARO, 2016). 

Situação semelhante foi observada por Melo et al. (2015) 

em que os protozoários patogênicos encontrados foram: 

183
96,9%

6
3,1%

Protozoários Helmintos
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Entamoeba histolytica 37 (15,5%) e Giardia lamblia 23 (9,7%), 

entretanto, observou uma incidência de infecções por helmintos 

relativamente maior do que o número de infecções aqui 

demonstradas, dos 197 laudos positivos 23 (11,6%) foram 

positivos para algum tipo de helminto intestinal.  

Segundo Peixoto et al. (2014) a Entamoebahistolytica é 

a única que causa doença invasiva, com prevalência elevada 

em regiões tropicais, principalmente em comunidades que 

vivem em condições sanitárias inadequadas. As 

enteroparasitoses apresentam diferentes mecanismos de 

transmissão, estão de modo direto associados às condições 

inadequadas de saneamento básico e ao pouco investimento 

em educação sanitária (MIRANDA, 2013; SAMPAIO, 2015).  

Para melhor apresentação da frequência de cada 

parasitose por sexo, foi elaborada a Tabela 4, demonstrado que 

os parasitas mais prevalentes em ambos os sexos, foram: 

Entamoeba coli 28 (41,8%),Entamoebahistolytica21 (31,3%) e 

Giardialamblia12 (17,9%) para o sexo masculino. Já em relação 

ao feminino foram encontrados 53 (43,4%)Entamoeba coli; 39 

(32,0%)Entamoebahistolyticae12 (9,9%)Giardialamblia. 

Analisando os dados da Tabela 4 observa-se que os 

laudos positivos foram predominantes no sexo feminino em 

relação ao masculino como valores de 122 e 67, 

respectivamente. Já em relação aos resultados quanto as 

parasitoses, a amebíase foi mais prevalente em ambos os 

sexos. 
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Tabela 4. Distribuição da frequência dos parasitas intestinais de 

acordo com o sexo. 

Enteroparasitas Masculino n° (%) Feminino n° (%) 

Endolimax nana 01 (1,5) 12 (9,9) 

Entamoeba coli 28 (41,8) 53 (43,4) 

Entamoebahistolytica 21 (31,3) 39 (32,0) 

Iodamoebabutschlii 02 (3,0) 03 (2,4) 

Giardialamblia 12 (17,9) 12 (9,9) 

Enterobius vermiculares 01 (1,5) 03 (2,4) 

Hymenolepis nana 01 (1,5) --- 

Strongyloidesstercoralis 01 (1,5) --- 

Total 67 122 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A prevalência de amebíase intestinal deve ser 

reavaliada, por acreditar que há superestimativa desta 

protozoose em decorrência dos métodos classicamente 

empregados no diagnóstico, não diferenciarem a forma 

patogênica da não-patogênica, ao ser identificado os cistos de 

Entamoebahistolytica, deve-se proceder ensaios específicos, 

como o imunoenzimático (ELISA), que detecta antígenos 

específicos para Entamoebahistolytica só assim é possível 

diferenciar a Entamoebahistolyticada Entamoeba dispar pois 

ambas são morfologicamente idênticas (MEDEIROS, 2014).   

É de se considerar que dentre os principais fatores 

que influenciam a transmissão da amebíase estão os 

relacionados aos hábitos alimentares e a qualidade da água 

utilizada para consumo (PEIXOTO et al., 2014).A 

Entamoebahistolytica é a única das amebas que causa doença 
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invasiva, com ampla distribuição geográfica, prevalente 

principalmente em comunidades que vivem em condições 

sanitárias inadequadas(MADEIROS, 2014). 

Foi surpreendente a baixa frequência de laudos 

positivos como helmintos, pois a maior frequência se deu com 

o Enterobius vermiculares com valores de 01 (1,5%) e 03 (2,4%) 

para o sexo masculino e feminino, respectivamente. 

 Estes dados não corroboram com os apresentados 

porMenezes (2013) que em trabalho realizado na cidade de 

Macapá - AP em que pesquisou parasitas intestinais na 

população atendida pela Unidade de saúde básica (UBS) de 

Congós, no qual dos 634 casos acompanhadosapresentaram 

infecção por:Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Enterobius vermiculares, Ancylostoma duodenalis, 

Strongyloides stercoralis e Hymenolepis nana, com valores de: 

85 (13,4%), 51 (8,0%), 20 (3,2%), 15 (2,4%), 8 (1,4%) e 4 

(0,6%), respectivamente.  

Na Tabela 5 estão representados os resultados dos 

laudos em relação a faixa etária, verificou-se que houve um 

predomínio de parasitas na faixa etária de 05 a 10 anos com 46 

(24,1%) do total de positivos, com infecções pelos 

parasitasEntamoeba coli 17 (9,0%); Entamoebahistolyticae 

Giardia lamblia ambos apresentando 12 (6,3%) em cada um 

dos casos avaliados. Nas demais as faixas etárias houve uma 

maior frequência de Entamoeba coli e Entamoebahistolytica. A 

menor incidência ocorreu com a Iodamoebabutschlii, 

poisapenas nas faixas etária de 05 a 10, 21 a 25, 41 a 45 e 51 

a 55 teve positividade com valores de 02 (1,0%), 01 (0,5%), 01 

(0,5%) e 01 (0,5%), respectivamente. Os helmintos foram 

poucos frequentes, porém, dentre eles o que mais causou 

infecções foi o Enterobius vermiculares observados nas faixas 
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etárias de 05 a 10, de 31 a 35 e 46 a 50 como 2 (1,0%), 1 (0,5%) 

e 1 (0,5%), respectivamente. 

Tabela 5. Avaliação descritiva em número e percentagem 

da correlação entre faixa etária e as espécies parasitárias 

encontradas. 

Faixa 

E. 

nana  

(%) 

E. coli  

(%) 

E. 

histolytica 

(%) 

I. 

butschlii 

(%) 

G. 

lamblia 

(%) 

E. 

vermiculares 

(%) 

H. nana  

(%) 

S. 

stercoralis 

(%) 

05-10 1 (0,5) 17 (9,0) 12 (6,3) 2 (1,0) 12 (6,3) 2 (1,0) --- --- 

11-15 --- 6 (3,1) 5 (2,6) --- 3 (1,5) --- --- --- 

16-20 1 (0,5) 5 (2,6) 2 (1,0) --- 2 (1,0) --- --- --- 

21-25 2 (1,0) 10 (5,2) 5 (2,6) 1 (0,5) 2 (1,0) --- 1 (0,5) 1 (0,5) 

26-30 2 (1,0) 5 (2,6) 6 (3,1) --- 2 (1,0) --- --- --- 

31-35 1 (0,5) 6 (3,1) 6 (3,1) --- 2 (1,0) 1 (0,5) --- --- 

36-40 0 3 (1,5) 4 (2,1) --- --- --- --- --- 

41-45 2 (1,0) 6 (3,1) 3 (3,5) 1 (0,5) --- --- --- --- 

46-50 1 (0,5) 6 (3,1) 8 (4,2) --- --- 1 (0,5) --- --- 

51-55 7 (3,7) 6 (3,1) 1 (0,5) --- --- --- --- --- 

56-60 --- 3 (1,5) 1 (0,5) --- --- --- --- --- 

61-65 2 (1,0) 1 (0,5) --- --- 1 (0,5) --- --- --- 

66-70 1 (0,5) 6 (3,1) 2 (1,0) --- --- --- --- --- 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 5 verifica-se também que os enteroparasitas 

distribuem-se em diversas faixas etárias e são mais incidentes 

nas faixas etárias de indivíduos em idade infantil. 

Os dados demonstrados na Tabela 5 deixam evidentes 

uma frequência de positividade em crianças entre 5 a 10 anos 

(24,1%) estes dados estão em conformidade com o estudo 

realizado por Rosa (2015) que demonstrou uma prevalência 
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maior para enteroparasitoses em crianças de 6 a 9 anos 

(57,3%), com frequência relativa de positividade 

estabelecendo-se em crianças com idades entre 5 a 11 anos. 

Isso pode ser justificado pelo fato de que as crianças estão em 

contato mais frequente com terra e por falta de uma 

higienização mais eficiente das mãos, podem estar conduzindo 

os cistos dos protozoários e ovos dos helmintos até a boca.   

Na Tabela 6 está representado o poliparasitismo, que 

são as associações parasitárias ocorridas quando as amostras 

parasitológicas mostram resultados positivos para mais de uma 

espécie de enteroparasita. Nos resultados foram encontrados 

55 casos de positividade para mais de uma espécie 

enteroparasitária, evidenciando assim (29,1%) dos exames 

positivos. Sendo estes 19 (28,3%) evidenciados para o sexo 

masculino e 36 (29,5%) para o sexo feminino. 

Observou-se uma maior infecção em ambos os sexos 

pelo poliparasitismo causado pela associação parasitária 

entreEntamoeba coli / Entamoebahistolyticacom 16 (23,8%) de 

associações no sexo masculino e no sexo feminino 27 (22,1%), 

apenas 4 casos foram observados de associações com mais de 

duas espécies enteroparasitária. Evidenciou-se uma só 

associação parasitária entre um helminto e um protozoário, 

respectivamente: Hymenolepis nana / Entamoeba coli, sendo 

esta encontrada no sexo masculino. Como mostrado a seguir 

na tabela 6.  
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Tabela 6. Avaliação comparativa entre poliparasitismos 
encontrados nos laudos em relação ao sexo dos exames 
parasitológico analisados em Alcantil/PB no período de 
Janeiro de 2015 a Dezembro 2016. 

Associações parasitárias Masculino n° (%) Feminino n° (%) 

Entamoeba coli/ 

Entamoebahistolytica 16 (23,8) 27 (22,1) 

Entamoebahistolytica/ Endolimax 

nana 01 (1,5) 02 (1,6) 

Hymenolepis nana/ Entamoeba 

coli 01 (1,5) --- 

Entamoeba coli/ Endolimax  

Nana --- 03 (2,4) 

Iodamoebabutschlii/ Endolimax 

nana --- 01 (,8) 

Entamoeba coli/ 

Entamoebahistolytica/ 

Iodamoebabutschlii 01 (1,5) --- 

Entamoeba coli/ 

Entamoebahistolytica/ Endolimax 

nana --- 03 (2,4) 

Total 19 (28,3) 36 (29,5) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Melo et al. (2015) em estudo realizado em um 

laboratório privado do município de Bacabal no estado do 

Maranhão, no qual dos 197 laudos positivos para algum 

parasita intestinal, 64 (32,5%), evidenciando um grande número 

de associações parasitárias como o número aqui também 

apresentado. 
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A porcentagem mais alta de infecção foi causada por 

Entamoeba coli e Entamoebahistolytica foi semelhante à 

encontrada por outros autores e a mesma pode estar associada 

as precárias condições sanitárias, constituindo um importante 

indicador do estado de saúde da população. 

A elevada incidência de enteroparasitoses no 

município de Alcantil pode estar associada ao fato de que a 

economia local se baseia na agricultura e na pecuária, o que 

facilita a transmissão. Por outro lado, alguns costumes 

populares como a utilização de água de cisterna e o hábito de 

frequentar córregos e barragens para recreação, podem 

também contribuir para um aumento das parasitoses.  

Mediante os resultados obtidos no presente estudo, 

fica evidente a necessidade de uma implementação de medidas 

higiênicas mais eficientes, pois segundo Alexandre et al. 

(2015)sem medidas profiláticas através da educação em saúde 

o número de parasitoses só irá aumentar cada vez mais. 

Entretanto, após o estudo realizado é necessária 

realização de tratamentos aos escolares, pois, as parasitoses 

podem interferirno desenvolvimento físico e intelectual das 

crianças, priorizando ações preventivas a fim de diminuir as 

infecções causadas pelos parasitas. 

De modo geral observou-se uma baixa incidência de 

amostras positivas nos laudos avaliados, mas devido à 

gravidade a saúde pública que as enteroparasitoses podem 

causar, principalmente na população infantil, é de suma 

importância maior acesso da população da cidade de Alcantil a 

informações e ações de medidas profiláticas. Os resultados 

encontrados indicam a necessidade da implementação de 

políticas públicas voltadas para implantação de medidas que 

visem o desenvolvimento de serviços de saúde e educação 
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sanitária que busquem o controle parasitológico, devido as 

infecções encontradas de parasitas com potencial patogênico, 

para minimizar esta realidade no município.  

Sugere-se que as autoridades públicas que busquem 

e criem meios de conscientização junto à sociedade com 

programas de orientações a população e busquem projetos de 

saneamento básico, promovendo saúde e uma melhor 

qualidade de vida a população no geral, assim, finalizando os 

impactos que são ocasionados pelas verminoses na população. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo 

demonstram que: 

Nos 700 laudos avaliados 440 (62,9%) foram do sexo 

feminino e 260 (37,1%) do sexo masculino.A quantidade de 

laudos negativos foi bastante alta em relação a quantidade de 

laudos positivos, 511 (73,0%) e 189 (27,0%), 

respectivamente.O índice de positividade foi maior para o sexo 

feminino 122 (17,4%) do que para sexo masculino 67 

(9,6%).Com relação a faixa etária a mais atingida foi entre 05 a 

10 anos, seguida pelas faixas etárias entre 21 a 25 anos, com 

valores de 46 (24,3%) e 22 (11,6%), respectivamente.À 

frequência avaliada entre protozoários e helmintos, nos laudos 

analisados foi 183 (96,8%) para os protozoários e 6 (3,2%) para 

os helmintos.Foi averiguado um grande número de associações 

parasitárias sendo 55 (29,1%) dos laudos positivos para algum 

tipo de parasitose, a associação mais prevalente foi entre 

Entamoeba coli e Entamoebahistolytica 43 (78,1%) do total de 

associações parasitárias encontradas.Com esses resultados 

pode-se inferir que apesar da baixa incidência de amostras 
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positivas nos laudos avaliados, essas enteroparasitoses 

constituem um grave problema de saúde pública que atinge a 

população, influenciando em sua qualidade de vida, o que torna 

necessário cada vez mais estudos e campanhas para melhor 

esclarecimento da população, bem como medidas de 

prevenção e controle, principalmente entre crianças. 
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RESUMO: Este artigo visa relatar a experiência da 
implementação, planejamento e gestão de um programa de 
saúde ambiental no âmbito da estratégia saúde da família em 
uma região periférica da cidade de São Paulo. A inclusão das 
questões ambientais nas ações de promoção da saúde, 
objetivando a incorporação de novos valores e práticas, 
pautadas na concepção de espaços saudáveis e sustentáveis, 
tem sido estratégico para o fortalecimento da Atenção Básica. 
A partir de Agosto de 2015 o Programa Ambientes Verdes e 
Saudáveis (PAVS) fora incorporado em 19 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da Estratégia Saúde da Família (ESF) no 
Distrito Administrativo (DA) Jardim Ângela, sendo inserido um 
(1) Agente de Promoção Ambiental (APA) em cada UBS. Os 
gestores locais, apoiados pelos gerentes das unidades, 
realizaram capacitação, monitoramento e acompanhamento 
das ações dos APA e ESF. Verificou-se por meio de uma 
avaliação aplicada a todos os profissionais das UBS, que em 
um ano de inserção o PAVS fora considerado, um programa de 
boa atuação na ESF. Um programa de saúde ambiental, como 
o PAVS, na atenção básica, potencializa substancialmente a 
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disseminação de tecnologias e relações sustentáveis em 
virtude da capilaridade, descentralização e conhecimento de 
território que nela se constitui, com boa aceitação por parte de 
seus profissionais, por meio de um planejamento e gestão 
atentos às demandas de saúde territoriais.  
Palavras-chave: Saúde ambiental. Estratégia Saúde da 
Família. Meio Ambiente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

É notável que a condição de saúde esteja relacionada 

intrinsecamente com o contexto socioambiental do indivíduo, da 

família e da comunidade e suas interrelações. E esta 

compreensão é fundamental no processo de trabalho dos 

profissionais da saúde para o entendimento do processo saúde-

doença, o que repercutirá na definição e implementação das 

ações para a promoção à Saúde. Segundo Fajersztajn (2016), 

o setor saúde se encontra frente a um grande desafio. As 

mudanças climáticas ameaçam as conquistas e os esforços de 

redução das doenças transmissíveis e não-transmissíveis. 

Ações para construir ambiente mais saudável poderiam reduzir 

um quarto da carga global de doenças, e evitar cerca de 13 

milhões de mortes prematuras. Corvalan (2006), relata que o 

setor saúde deve tomar medidas e intervenções de 

“adaptação”, para reduzir ao máximo os impactos no ambiente, 

que de outra maneira serão inevitáveis. Essa adaptação deve 

começar por: discussões intersetoriais, investimento 

estratégico em programas de proteção da saúde para 

populações ameaçadas pelas mudanças climáticas e 

ambientais, como sistemas de vigilância de doenças 

transmitidas por vetores, suprimento de água e saneamento, 
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bem como a redução do impacto de desastres. (MENEGUZZI, 

2006). Conforme Matida (2016), o Rio+20 Conferência das 

Nações Unidades sobre o Desenvolvimento Sustentável 

declara em O futuro que queremos: “Reconhecemos que a 

saúde é, simultaneamente, uma condição prévia, um resultado 

é um indicador de todas as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável. Estamos convencidos de que é importante 

concentrar a ação sobre os determinantes sociais e ambientais 

da saúde, tanto para os pobres e os vulneráveis como para toda 

a população, para criar sociedades inclusivas, justas, 

produtivas e saudáveis”. Apelamos para a plena realização do 

direito de se desfrutar do mais alto nível de saúde física e 

mental.” Matida (2016) ainda refere que o campo da saúde 

ambiental compreende a área da saúde pública, afeita ao 

conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e 

às correspondentes intervenções (ações) relacionadas à 

interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente 

natural e antrópico que a determinam, condicionam e 

influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser 

humano sob o ponto de vista da sustentabilidade. Telesi Junior 

(2016) relata que nesta perspectiva a Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo incorporou o Programa Ambientes Verdes 

e Saudáveis como um programa da Estratégia Saúde da 

Família, na Coordenação da Atenção Básica, com a percepção 

de estimular novas práticas de Promoção de Saúde no nível 

local e fortalecer a capilaridade das ações dos Agentes 

Comunitários de Saúde nos seus territórios. O Jardim Ângela é 

um dos distritos mais populosos de São Paulo, localiza-se uma 

das áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica da cidade, 

no que diz respeito à infraestrutura urbana e ao acesso às 
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políticas públicas. A configuração espacial do Jardim Ângela é 

uma expressão direta do processo de formação das periferias 

desiguais, resultante de políticas deliberadas de segregação 

urbana e marcadas pela ausência de diretrizes capazes de 

estruturar a ocupação do território. A cidade formal foi 

expulsando sua população mais pobre para fora da área de 

atuação do mercado, atingindo as regiões de proteção 

ambiental. Este é o caso do Jardim Ângela, que além de 

concentrar toda a problemática comum aos bairros periféricos, 

vê somada às suas necessidades mais prementes a complexa 

equação de lidar com importantes questões ambientais, visto 

quase totalidade de seu território apresentar-se inserida em 

Área de Proteção aos Mananciais (CIDADE ESCOLA 

APRENDIZ, 2017). Essa situação vem sendo gradualmente 

revertida através da intensa mobilização de suas organizações 

sociais, grupos organizados e por ações governamentais que 

têm levado a uma reconhecida diminuição desses índices, em 

especial a implantação maciça da Estratégia Saúde da Família, 

com seus mais de 400, Agentes Comunitários de Saúde, 

cobrindo 100% do território e ocupando os lugares antes 

reservados apenas a carências e desassistências (SÃO 

PAULO, 2008). 

Visto tais particularidades, implica-se o estabelecimento 

de um programa que fomente a abordagem de questões 

socioambientais no âmbito das ações de promoção realizadas 

pelas equipes da Saúde da Família de forma que contribua 

substancialmente para a consolidação de uma concepção de 

saúde e meio ambiente mais abrangente, com evidência para 

os determinantes sociais do processo saúde doença. Nessa 

perspectiva o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, PAVS, 
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atende ao grande desafio no campo da intervenção, na busca 

da construção de políticas públicas integradas, 

compatibilizando desenvolvimento urbano e humano com 

conservação e proteção ambiental. (TELESI JUNIOR, 2016). 

Este artigo vem relatar os processos de implementação, 

planejamento e gestão desse programa em saúde ambiental no 

âmbito da Estratégia Saúde da Família, na incorporação de 

novos valores e práticas de saúde, pautadas na concepção de 

espaços saudáveis e sustentáveis, para a melhoria da 

qualidade de vida da população do distrito administrativo do 

Jardim Ângela, região periférica da zona sul de São Paulo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Por meio de um contrato de gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo, a Organização Social de 

Saúde Centro de Estudos e Pesquisas Doutor João Amorim – 

OSSCEJAM gesta a rede assistencial do Distrito Administrativo 

Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde de Mboi Mirim, 

no qual possui 19 Unidades Básicas de Saúde Estratégia 

Saúde da Família (UBS/ESF). A partir de Agosto de 2015, por 

meio da contratação de Gestores Locais específicos e Agentes 

de Promoção Ambiental (APA), o Programa Ambientes Verdes 

e Saudáveis (PAVS) fora incorporado nas UBS/ESF. Foram 

contratados 2 gestores locais PAVS, sendo esses biólogo e 

gestor ambiental de formação, que em processos seletivos 

puderam constituir a equipe de APA com profissionais de 

minimamente nível médio de escolaridade, atentando-se a 

critérios relacionados a demonstrações de habilidades e 

experiências com mobilização comunitária, educação ambiental 
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e práticas saudáveis/sustentáveis. Foi inserido um (1) APA em 

cada Unidade Básica de Saúde, num total de 19 profissionais 

e, conforme art. 4º da Portaria nº 1573/2011 SMSSP-G, ficaram 

subordinados ao gerente da UBS e planejando e 

desenvolvendo suas atividades em articulação com o Gerente 

da UBS, o Gestor Local do PAVS e os Agentes Comunitários 

de Saúde. Os Gestores Locais PAVS, atribuídos à gerência de 

integração de serviços da atenção básica da Coordenação 

Técnica Administrativa da OSS CEJAM, iniciaram a 

implementação do programa com a inserção dos APA em suas 

respectivas UBS, capacitando-os em temas vinculados aos sete 

eixos temáticos propostos pelo programa, sendo eles (i) água, 

ar e solo, (ii) biodiversidade e arborização, (iii) revitalização de 

espaços públicos, (iv) gerenciamento de resíduos sólidos, (v) 

horta e alimentação saudável, (vi) cultura e comunicação e (vii) 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P (que visa a 

implantação de responsabilidade socioambiental nas atividades 

interinas das unidades). Posteriormente, demais categorias 

profissionais das UBS, foram capacitadas contextualizando-as 

quanto às diretrizes do programa, baseadas em legislação 

vigente e materiais técnicos elaborados pela SMS-SP. Como 

estratégia de interiorização do programa nas UBS foi imperativa 

a participação dos APA periodicamente em Treinamentos e 

Reuniões Internas das UBS, principalmente reuniões de equipe 

Saúde da Família e de conselhos gestores. Foram 

determinadas metas mensais aos APA de 40 Visitas 

Socioambientais Domiciliares (sendo essas compartilhadas aos 

ACS obrigatoriamente), minimamente 4 palestras/rodas de 

conversa e oficinas em Convención Internacional de Salud, 

Cuba Salud 2018 grupos da ESF e encaminhamento de 
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demandas locais para setores e secretarias competentes. Além 

disso, um processo de diagnóstico situacional socioambiental 

do território foi estabelecido aos APA para desenvolverem com 

as equipes SF que posteriormente seria utilizada como 

ferramenta de apropriação do agente no território e contribuição 

na discussão e planejamento de ações com a ESF. Garantindo 

uma transversalidade ao programa, o PAVS passou a agregar 

demais áreas técnicas e interfaces da atenção básica 

vinculadas à ESF por meio de rodas de discussões, reuniões e 

planejamentos compartilhados. Assistência Farmacêutica, 

Saúde Bucal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

Programa de Acompanhante de Idosos, equipes de Saúde 

Mental, Programa Saúde na Escola, Vigilância em Saúde, 

foram algumas delas. A partir desse arranjo multidisciplinar e de 

interfaces os APA priorizaram o estabelecimento de parcerias 

locais, identificando equipamentos de alto potencial de apoio às 

demandas de saúde do seu território e os Gestores Locais 

atuaram no contato e pactuação de parcerias em demais 

instâncias superiores como supervisões, diretorias, 

departamentos, gerências e secretarias, e grandes empresas.       

As UBS foram instruídas a reservar em seu calendário de ações 

datas para o desenvolvimento de práticas de maior foco em 

educação ambiental e foi estabelecido um evento anual que 

permitisse a troca de experiências voltadas ao programa, em 

que representantes de todas as UBS deveriam participar. Os 

Gestores locais, apoiados pelos Gerentes das UBS, realizaram 

monitoramento e acompanhamento das ações dos APA por 

meio da implantação de instrumentos físicos (Registro e 

Descritivo de Atividade Diária, Ficha de Acompanhamento de 

Visita Socioambiental Domiciliar, Mapa de Grupo), on-line 
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(Planilha Mensal de Ações e Projetos PAVS, Planilhas de 

Monitoramento de Atenção a Saúde de Populações 

Específicas, Tabelas de Mapeamento Socioambiental, 

Ferramentas de Georreferenciamento online, Agenda online) e 

espaços de troca (Reuniões Mensais de APA – compostas por 

energização, informes/atualizações, inserção de 

processos/rotinas e capacitação teórico-prática -, Visitas 

Técnicas Periódicas do GLPAVS – in loco na UBS – e 

“laboratório” de projetos – momento reservado para construção 

de saberes e alternativas para desenvolvimento de projetos 

entre o APA e profissional de interesse). De forma que 

consolidasse o programa na instituição, foi estabelecido ainda 

reuniões de prestação de contas junto a Superintendência, 

Gerência Executiva e Coordenação da OSS CEJAM, ampla 

divulgação em redes sociais e mídias e estreitamento junto ao 

Instituto de Responsabilidade Social da instituição. A gestão do 

programa estabeleceu uma Avaliação de inserção do PAVS, 

com a meta de participação de 90% de todos os profissionais 

das Unidades Básicas de Saúde, por meio de um questionário 

semiestruturado, online, constituído por questões relacionadas 

ao conhecimento, aceitação, envolvimento/engajamento, 

inserção e interfaces do programa por parte dos profissionais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    O PAVS CEJAM, por meio de sua implementação, 

planejamento e gestão no território do Jardim Ângela 

possibilitou o desenvolvimento de ações socioambientais que 

acolhessem os diferentes eixos temáticos propostos pelas 

diretrizes do programa e atendendo demandas de saúde 
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específicas de cada território, identificadas por meio de seus 

diagnósticos socioambientais. Foram totalizadas mais de 4.680 

atividades coletivas dentre mutirões, oficinas educativas e 

palestras, além de aproximadamente 14.600 visitas 

socioambientais domiciliares, atingindo mais de 80 mil pessoas, 

durante seus 2 primeiros anos. 

       O tema água destacou-se nos projetos e ações realizadas 

pelas equipes Saúde da Família por meio do PAVS. Mais de 40 

nascentes foram identificadas em todo o território, passando a 

ser acompanhadas e algumas incluídas no planejamento das 

unidades para projetos de conservação e preservação. Foram 

implantados cinco sistemas de captação de água de chuva em 

equipamentos públicos com a participação da comunidade e 

profissionais do território, incentivando a preservação dos 

recursos hídricos. Além disso, questões relacionadas à 

ocupação de solo também foram registradas identificando-se 

mais de 260 terrenos ociosos, indicando mais de 25 ocupações 

irregulares e viabilizando a adequação de mais de 35 espaços 

irregulares. Foram instituídos projetos específicos de horta e 

alimentação saudável em 11 unidades Básicas de Saúde, 

sendo implantadas 30 hortas em espaços públicos, dessas três 

de grande porte, além de revitalizar e apoiar a reativação de 

mais cinco hortas do território. O programa inseriu abordagens 

de Plantas Alimentícias Não Convencionais, tema que ainda 

não se encontrava no escopo de trabalho das unidades básicas 

de saúde, e potencializou ações quanto ao aproveitamento 

integral dos alimentos, plantas medicinais e uso de hortaliças, 

frutas e verduras e ervas condimentares/aromáticas na 

alimentação. O PAVS CEJAM estabeleceu ainda um projeto 

institucional denominado “Devolva-me” que estabeleceu 82 
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novos pontos de entrega voluntária de pilhas e baterias usadas, 

resíduo eletrônico de pequeno porte, radiografias obsoletas e 

óleo de cozinha residual distribuídos em unidades de saúde, 

garantindo, por meio da descentralização, acesso aos usuários 

e resultando num grande número de resíduos coletados (Tab. 

1) e 70% das unidades de saúde passaram a realizar coleta 

seletiva e três unidades aderiram sistema fechado de 

vermicompostagem para resíduos orgânicos. 

 

Tabela 1: Quantidade de resíduos coletados pelo projeto 
Devolva-me (Ago/2015-Ago/2017) 

Resíduo   Óleo de cozinha(L)    Raios-X(Kg)  Pilhas e Baterias(Kg) Resíduo Eletrônico(Kg) 

Quantidade      1837                   146                       256,31                                532,54 

 

 

Foram identificados, por meio do programa, mais de 300 

catadores de materiais recicláveis, sendo 45% desses 

identificados como usuários não ativos na UBS e 10% como 

não cadastrados na ESF. Constatou-se que 35% dos catadores 

não realizaram procedimentos em UBS no último ano e 75% 

das UBS não possuíam parceria com catadores, além que, em 

sua grande maioria, os catadores apresentavam histórico de 

absenteísmo em consultas, não adesão de tratamentos e 

resistência às visitas domiciliares. Em um ano o PAVS CEJAM 

possibilitou garantir a atenção domiciliar, minimamente 

trimestral, para 98% dos catadores do território, viabilizando 

com que mais de 20% realizasse consulta médica, mais da 

metade realizasse algum procedimento não médico na UBS e 

fosse cadastrado na ESF 50% dos catadores anteriormente não 

cadastrados. Por meio de parcerias, o PAVS CEJAM 
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possibilitou o plantio de mais de 80 espécies arbóreas, 

elaboração de grandes projetos e extensões de atenção integral 

a animais domésticos, atendendo mais de 1.115 animais em 

situação de alta vulnerabilidade clínica e ambiental. Também 

contribuiu com melhores comunicações da ESF com setores de 

vigilância ambiental local, fortalecendo ainda a atenção de 

indivíduos em situação de acúmulo de animais trazendo a 

visibilidade tal problemática, identificando mais de 44 casos que 

passaram a possuir projetos terapêuticos singulares, que 

anteriormente não possuíam. Foram revitalizados mais de 20 

espaços públicos, dentre praças, passeios e muros, por meio 

de mais de 250 mutirões comunitários com a participação de 

mais de 2.600 pessoas. Além de contribuir com o 

embelezamento de 22 UBS com plantio de mudas, arborização, 

jardins suspensos e demais técnicas paisagísticas, propiciando 

espaços de bem estar e contemplação ao natural. O PAVS 

CEJAM iniciou o desenvolvimento de ações de promoção de 

saúde ambiental do Programa Saúde na Escola que até então 

não eram realizadas no território do Jardim Ângela. Foram 

estabelecidas aproximadamente 32 novas parcerias locais com 

setores de primeiro, segundo e terceiro setor, estreitando 

relações com cerca de 5 secretarias diferentes. B. Avaliação de 

inserção PAVS Participaram da avaliação anual do PAVS 

CEJAM mais de 1.200 colaboradores de diversas categorias 

profissionais. Verificou-se que em um ano de inserção o PAVS 

fora considerado um programa de boa atuação na ESF, por 

parte dos profissionais das UBS, sendo que mais de 70% dos 

profissionais avaliou boa ou ótima a atuação do programa junto 

à unidade e território, e mais de 60% se avaliaram boa ou ótima 

suas próprias participações nas ações desenvolvidas pelo 
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programa. Foi percebido que houve uma atuação maior dos 

gerentes, ACS e enfermeiros no desenvolvimento de ações do 

programa durante o ano de avaliação. A categoria profissional 

de menor atuação foi a médica, atingindo apenas 46% de 

médicos que declararam ter desenvolvido alguma 

intervenção/atividade do programa (Fig.1).  

 

Figura 1. Percentual de colaboradores que declararam ter 
desenvolvido alguma intervenção/atividade PAVS em 2016 por 
categoria profissional. 

 

 

 
 
 
Figura 2. Programas/ setores/ espaços relatados por 
profissionais que o PAVS deveria ser [mais] inserido/ fortalecido 
em 2017. 
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      O potencial intersetorial e interdisciplinar do programa foram 

enormemente evidenciados pela percepção dos profissionais 

ao relatarem programas/setores/espaços da UBS que o 

programa deveria dedicar-se e ser [mais] inserido/fortalecido no 

ano conseguinte, destacando-se o Programa Saúde na Escola 

(58,82%), Doenças transmitidas pelo Aedes (58,82%), 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (47,06%), 

Conselho Gestor (29,41), Unidade de Vigilância em Saúde-

UVIS (29,41%) e Núcleo de Prevenção à Violência-NPV 

(23,53%). (Fig. 2) Além disso, verificou-se que o PAVS teve um 

ótimo percentual de aceitação por parte dos profissionais, visto 

que apenas 5,3% dos registros feitos pelos profissionais se 

constituíram por críticas e/ou insatisfação, endo os demais 

94,7% compostos por elogios e sugestões (Fig. 3), sendo 30% 
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dessas atribuídos a inserção do Agente de Promoção Ambiental 

e Gestor Local como apoiadores.  

 

FIGURA 3: Percentual de sugestões, críticas e elogios ao 
PAVS registradas por profissionais em avaliação de 2016.  

 

 
 

CONCLUSÕES  

 

O Programa Ambientes Verdes e Saudáveis apresenta-

se como um facilitador na efetivação de práticas 

socioambientais e potencializa a atuação na promoção de 

saúde das equipes Saúde da Família em seus territórios, visto 

contribuir substancialmente no fortalecimento da 

intersetorialidade e intersecretariedade, na expansão da 

concepção da interdisciplinaridade em seus profissionais e na 

participação efetiva da comunidade. A implementação de um 

programa de saúde ambiental, como o PAVS, na atenção 

básica, especialmente na Estratégia Saúde da Família, 

potencializa substancialmente a disseminação de tecnologias e 

relações sustentáveis em virtude do potencial de capilaridade, 
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descentralização e conhecimento de território que nela se 

constitui. A inserção de profissionais Gestores Locais e Agentes 

de Promoção Ambiental permite uma acelerada adequação das 

equipes Saúde da Família frente a novos conceitos e 

abordagens norteados por diretrizes e contextos de um 

programa de saúde ambiental, transmitindo referência e 

acolhimento frente às demandas socioambientais do território 

para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde 

estabelecem uma aceitação positiva e rápida frente a propostas 

de um programa de saúde ambiental a partir de um 

planejamento e gestão atentos às demandas de saúde 

territoriais. 
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RESUMO: Trata-se de um estudo bibliométrico, que objetivou 
caracterizar a produção científica nacional sobre qualidade de 
vida de pessoas vivendo com HIV/aids. Para tanto, realizou-se 
uma busca de estudos sobre a temática, na SciELO, LILACS, 
Banco de Dados de Enfermagem e Portal Capes, disseminados 
em periódicos online de circulação nacional, a partir dos 
descritores “qualidade de vida”, “HIV” e AIDS”. Para seleção da 
amostra, foram consideradas publicações nas modalidades de 
artigo original, revisão e relato de experiência, com texto 
completo, em português e publicados no período de 2006 a 
2015. Para coleta dos dados utilizou-se um roteiro estruturado 
contendo dados relacionados ao periódico, aos autores e ao 
tema qualidade de vida. Os achados demonstraram um maior 
número de publicações em 2011 (23,1%); 84,6% artigos 
originais; 34,6% publicações em periódicos qualis B1; 42,3% 
realizados por enfermeiros; 34,6% por mestres e doutores, 
cada; 38,5% oriundos da região Sudeste. Com relação ao 
método, 50,5% dos estudos foram exploratórios; 61,5% 
quantitativos; 46,2% realizados em ambulatórios, com a 
participação de adultos em 65,4%. No que se refere a qualidade 
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de vida, observou-se que em 15,4% dos estudos foi utilizado o 
instrumento WHOQOL-HIV-BREF; sendo a dimensão física 
(88,5%) mais expressiva dentre as demais. Ressalta-se a 
necessidade de novos estudos que busquem caracterizar o 
perfil dos pesquisadores, no tocante a seus limites na produção 
científica.  
Palavras-chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

Qualidade de vida. Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma 

doença que se manifesta, após a infecção do organismo 

humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). A 

epidemia de Aids trouxe consequências muito devastadoras 

para famílias, comunidades e países, sendo um dos maiores 

desafios para a saúde pública. Ao longo do anos 77,3 milhões 

de pessoas foram infectadas pelo HIV, destas 35,4 milhões de 

pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS desde o 

início da epidemia (UNAIDS, 2017). 

O número de pessoas vivendo com HIV/Aids no mundo 

é crescente. Conforme as estatísticas sobre HIV e Aids, 

disponíveis nos relatórios do UNAIDS e nos informativos mais 

recentes do Ministério da Saúde em 2010, havia cerca de 33,3 

milhões, passando para 36,9 milhões em 2017, destes 1,8 

milhão são crianças, menores de 15 anos. (UNAIDS, 2017). 

No Brasil, segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids -

2017, de 2007 até o mês de junho de 2017, foram notificados 

no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 

194.217 casos de infecção pelo HIV, destes, 30.297 (15,6%) 

particularmente na região Nordeste. No ano de 2016 foram 

notificados 37.884 casos de infecção pelo HIV, sendo 7.693 
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(20,3%), especificamente, na região Nordeste. No ano de 2017, 

a Paraíba ocupou a 8ª colocação das capitais da região 

Nordeste, com 1.116 casos notificados de HIV nos últimos dez 

anos. Com relação às capitais brasileiras, a cidade de João 

Pessoa está na 11ª posição no ranking da taxa de detecção de 

casos de Aids notificados no SINAN (BRASIL, 2017). 

Ao longo dos 30 anos desde o início dessa epidemia, tem 

se observado uma mudança na configuração global da Aids, 

marcada pelos processos de heterossexualização, 

feminização, pauperização e interiorização. O aumento da 

transmissão por meio do contato heterossexual pode estar 

resultando no crescimento da incidência de casos da doença no 

sexo feminino. Além da ampliação significativa do número de 

mulheres infectadas, merece atenção os crescentes valores de 

idosos portadores deste vírus, o que caracteriza o processo de 

envelhecimento desse agravo e o desenho de uma forte 

mudança no perfil da Aids no Brasil (SILVA; DUARTE; 

NELSON; HOLANDA, 2013). 

Destarte, considerando o crescente aumento da 

população convivendo com HIV/Aids, os profissionais da saúde 

e áreas correlatas, vêm demonstrando grande interesse no 

construto Qualidade de Vida (QV), que consoante com os novos 

paradigmas passaram a nortear as práticas destes profissionais 

no tocante ao atendimento e cuidado prestado às pessoas que 

vivem com HIV/Aids. 

A percepção de QV é sujeita a múltiplas influências que 

diferem qualitativamente e quantitativamente de indivíduo para 

indivíduo, e que até mesmo no próprio indivíduo pode variar ao 

longo do tempo (SOARES; AMORIM, 2015). 

Com o objetivo de avaliar a saúde, a medida da QV está 

voltada para a capacidade de viver sem doenças ou de superar 
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as dificuldades dos estados ou condições de morbidade, 

surgindo então o termo Qualidade de Vida Relacionada à 

Saúde (QVRS). A expressão “relacionada à saúde” deixou de 

ser entendida como apenas ausência de doença e passou a ser 

concebida como uma condição de bem-estar físico, mental e 

social (FREIRE, 2014). 

É inegável a relevância de estudos acerca da produção 

científica brasileira sobre qualidade de vida de pessoas vivendo 

com HIV/Aids para o campo da Saúde, uma vez que poderá 

revelar a dimensão, o alcance e as características dessa 

produção, realçar o que já foi investigado e divulgado em 

periódicos de circulação nacional nos últimos dez anos acerca 

da temática, como também permitir subsidiar novas 

investigações referentes ao assunto em tela.  

Diante do exposto, o presente estudo teve como eixo 

norteador o seguinte questionamento: qual a caracterização da 

produção científica nacional sobre qualidade de vida 

relacionada à saúde de pessoas vivendo com HIV/Aids, 

divulgada em periódicos online, no período de 2006 e 2015?  

Sendo assim, através dos pressupostos metodológicos 

da bibliometria, esta investigação pretende contribuir para uma 

maior visibilidade sobre a qualidade de vida de pessoas que 

convivem com o agravo HIV/Aids e oferecer subsídios para 

fortalecer a linha de pesquisa do cuidar de pessoas 

soropositivas para então realizar a efetivação de estratégias 

disseminando o conhecimento produzido. 

Com base no questionamento levantando, o presente 

estudo teve como objetivo caracterizar a produção científica no 

âmbito nacional sobre qualidade de vida relacionada à saúde 

de pessoas vivendo com HIV/Aids, divulgada em periódicos 

online no período de 2006 a 2015. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo de cunho quantitativo, foi desenvolvido na 

perspectiva de uma pesquisa bibliométrica. A bibliometria é 

considerada uma ferramenta importante para estudos 

direcionados à caracterização da produção científica, 

possibilitando uma avaliação quantitativa da produção 

investigada (RAVELLI et al., 2009). 

Foi realizado um levantamento bibliográfico constituído 

por publicações sobre a temática QVRS de pessoas vivendo 

com HIV/Aids, disseminadas em periódicos de circulação 

nacional disponibilizados online na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) gerenciada pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde, também conhecido por seu 

nome original Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). 

Quanto às bases de dados, foram selecionadas as seguintes: 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco 

de Dados de Enfermagem (BDENF) e Portal Capes. A busca foi 

realizada utilizando-se a terminologia em saúde a partir dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “qualidade de vida”, 

“HIV”, AIDS”. 

Para seleção da amostra, foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: publicações nas modalidades de artigo 

original e revisão, texto completo divulgados online no idioma 

português e publicados no período de janeiro de 2006 a 

dezembro de 2015. Na busca foram encontrados 21 artigos que 

abordavam o tema “AIDS e Qualidade de vida” e 18 artigos com 

o tema “HIV e Qualidade de vida”, totalizando 39 estudos. Após 

análise dos respectivos estudos foram excluídos àqueles que 

não atendiam aos critérios de inclusão e os que se repetiam 
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entre as bases, resultando numa amostra final composta por 26 

artigos. 

Na etapa seguinte, após leituras dos estudos 

selecionados, procedeu-se o preenchimento do instrumento de 

coleta, contendo variáveis sobre: dados dos artigos e do autor 

principal, dados relacionados ao objeto de estudo, à 

metodologia e ao tema HIV/Aids e Qualidade de Vida.  Os 

dados levantados foram inseridos em tabelas, obtidas do 

programa informático Microsoft Word 2013, elaboradas pelos 

próprios autores.  

Na análise dos dados foram utilizadas técnicas de 

análise descritiva simples, através de frequências absolutas e 

percentuais, apresentados em tabelas, sendo cada variável 

analisada distintamente e por meio de relações quando 

pertinente sua aplicabilidade e discutidas à luz da literatura 

pertinente ao tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O material empírico em análise, constitui-se de dados de 

caracterização dos estudos, dados acerca do autor principal, 

dados relacionados ao objeto de estudo, à metodologia e ao 

tema HIV/Aids e Qualidade de Vida extraídos dos 26 artigos, 

apresentados nessa sequência. 

No que se refere a caracterização das publicações sobre 

QV de pessoas vivendo com HIV/Aids no período de janeiro de 

2006 a dezembro de 2015, foram analisadas as seguintes 

variáveis: base de indexação, ano da publicação, área de 

conhecimento e qualis-periódico, dispostas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização das publicações sobre qualidade de 
vida de pessoas vivendo com HIV/Aids, no período 2006 a 
2015. 

DADOS DOS PERIÓDICOS N (%) 

Base de indexação:   

   Scielo 18 (69,2) 
   Biblioteca Virtual de Saúde 6 (23,1) 
   Lilacs 2 (7,7) 
Ano da publicação:  

2006 1 (3,8) 
2007 3 (11,5) 
2008 2 (7,7) 
2009 4 (15,4) 
2010 2 (7,7) 
2011 6 (23,1) 
2012 2 (7,7) 
2013 1 (3,8) 
2014 3 (11,5) 
2015 2 (7,7) 

Área de conhecimento:   
Enfermagem 11 (42,3) 
Psicologia 6 (23,1) 
Medicina 4 (15,4) 
Terapia ocupacional 1 (3,8) 
Nutrição 3 (11,5) 

   Educação Física 1 (3,8) 
Qualis do periódico:   

A1 3 (11,5) 
A2 7 (26,9) 
B1 9 (34,6) 
B2 3 (11,5) 
B3 1 (3,8) 
B5 3 (11,5) 

Modalidade:   
Artigo original 22 (84,6) 
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Artigo de revisão 4 (15,4) 

TOTAL 26 (100,0) 

            Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Na Tab. 1, observa-se que 69,2% das publicações teve 

como base de indexação a SCIELO, seguido de 23,1% na BVS 

e 7,7% na base LILACS. A base de indexação mais utilizada foi 

a SciELO que é uma provedora de periódicos indexados pelo 

Diretório de Periódicos de Acesso Aberto. O SciELO é um 

programa especial da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) que proporciona apoio político 

e financeiro para o desenvolvimento da coleção do SciELO 

Brasil, interoperando com outras coleções nacionais e 

temáticas do SciELO, além de garantir a manutenção contínua 

da plataforma metodológica e tecnológica (PACKER, 2014). 

Com relação ao ano de publicação, 2011 destacou-se 

com 23,1% do total, seguido do ano de 2009 com 15,4%, com 

variação de frequências de 11,5% a 3,8% publicações nos 

demais anos. No ano de 2011 teve um significativo aumento do 

número de publicações. Ao analisarmos os artigos do referido 

ano, notamos que 50% deles abordavam a preocupação dos 

participantes com o estigma da doença. Pesquisa sobre o 

comportamento realizada pelo Programa Nacional do DST e 

Aids do Ministério da Saúde revela que a exclusão às pessoas 

que vivem com HIV/AIDS ainda persiste entre a população 

(BRASIL, 2014). 

No que se refere a área de conhecimento, Enfermagem 

foi responsável por 42,3% das publicações, seguida de 

Psicologia com 23,1%, Medicina com 15,4% e as demais áreas 

tiveram frequências de 11,5% e 3,8%. Verificou-se nessa 

análise bibliométrica, que a área de conhecimento da 
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enfermagem apresentou o maior quantitativo de publicações. 

Este fato é atribuído ao modelo de avaliação vigente nas 

instituições de graduação e pós-graduação, seguindo um 

critério de produtividade, com enfoque quantitativo (PRIMO, et 

al, 2010). 

No tocante a modalidade do estudo, 84,6% 

caracterizaram-se como artigo original e 15,4% como artigo de 

revisão. A investigação apontou, ainda, que os artigos 

classificados como originais são os mais divulgados. Fato este, 

respaldado pela melhor pontuação dada pelos critérios de 

seleção para indexação dos periódicos em suas bases de 

dados (RODRIGUES, R. S; STUBERT. D., 2015). 

No que se refere aos dados dos autores principais dos 

estudos sob análise, pode-se observar na Tab. 2 que, com 

relação a sua formação acadêmica, destacou-se a Enfermagem 

com 42,4%, seguido de Psicologia com 23,1%; as demais 

formações citadas tiveram percentuais que variaram de 7,7% a 

3,8%. Esses dados corroboram o já identificado, anteriormente, 

no tópico sobre área de conhecimento. Ele aponta que grande 

parte dos autores possuem formação em enfermagem. Estudos 

de Primo e colaboradores (2010), afirmam que os discentes, 

desde a graduação de enfermagem, encontram-se inseridos na 

pesquisa com atividades de iniciação científica e atividades 

ligadas a disciplinas curriculares. Já entre os docentes, sua 

inserção se dá através de participação em grupos de pesquisa 

e orientação na graduação e pós-graduação. 
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Tabela 2. Dados do autor principal das publicações sobre 
qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/Aids, no 
período 2006 a 2015. 

DADOS DO AUTOR PRINCIPAL       N (%) 

Formação acadêmica:  
Enfermagem 11 (42,3) 
Psicologia 6 (23,1) 
Educação física 2 (7,7) 
Nutrição 2 (7,7) 
Odontologia 1 (3,8) 
Psicologia/Direito 1 (3,8) 
Terapia Ocupacional 1 (3,8) 
Não informado 2 (7,7) 

Titulação:  
Especialista 3 (11,5) 
Mestrado 9 (34,6) 
Doutorado 9 (34,6) 
Pós-doutorado 3 (11,5) 
Não informado 2 (7,7) 

Região da instituição:   
Nordeste 6 (23,1) 
Centro Oeste 2 (7,7) 
Sudeste 10 (38,5) 
Sul 6 (23,1) 
Não informado 2 (7,7) 

TOTAL 26 (100,0) 

      Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

No tocante a sua titulação, 34,6% eram doutores e 

mestres, respectivamente, enquanto especialistas e pós-

doutores tiveram igualmente o mesmo percentual de 11,5%. 

Esse fato se deve a exigências dos órgãos de fomento para com 

os programas de pós-graduação. As agências de fomento têm 

como objeto social a concessão de financiamento para o 
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desenvolvimento de projetos na Unidade da Federação onde 

tenham sede.  

Ao se investigar a localização geográfica da instituição 

que o autor principal está vinculado, registrou-se que 38,5% 

localiza-se na região Sudeste, seguido das regiões Nordeste e 

Sul, cada uma com 23,1% respectivamente, o Centro-Oeste 

participou com 7,7%; não foram registradas publicações 

oriundas de instituições da região Norte. Fato que mostrou uma 

tendência a descentralização do conhecimento científico. A 

geografia da produção e colaboração científica no país é 

marcada por intensa heterogeneidade espacial, com 

concentração sistemática da produção e dos fluxos de 

conhecimento nas regiões Sudeste e Sul, com destaque aos 

Estados que sediam universidades públicas (federais e 

estaduais) consolidadas no cenário acadêmico nacional, porém 

com padrões espaciais peculiares a cada domínio científico 

(ALBUQUERQUE et. al.,2015).   

No tocante à caracterização metodológica das 

publicações em análise, destacam-se neste estudo as 

variáveis: tipo de estudo, local do estudo, participantes, 

métodos de coleta de dados, instrumentos de avaliação de 

qualidade de vida, distribuídos na Tab. 3. 

A Tab. 3 mostra que com relação aos objetivos dos 

estudos, em 50% das publicações foi adotado o método 

exploratório, em 38,5% o tipo descritivo, e 7,7% o explicativo. 

No que se refere a abordagem dos estudos analisados, 

verificou-se que 61,5% optou pela abordagem quantitativa, 

26,9% teve abordagem qualitativa e 11,5% ambas. Assim 

percebemos que os de caráter quantitativo foram os mais 

utilizados, o que justifica a o emprego do método imprescindível 

para analisar dados objetivos através de métodos estatísticos. 
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Tabela 3. Caracterização metodológica das publicações sobre 
qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/Aids, no 
período 2006 a 2015. 

TIPOS DE ESTUDOS N (%) 

Quanto aos objetivos:   
Exploratório 13 (50,0) 
Descritivo 10 (38,5) 
Explicativo 2 (7,7) 
Não informado 1 (3,8) 

Abordagem:  
Quantitativo 16 (61,5) 
Qualitativo 7 (26,9) 
Ambos 3 (11,5) 

Quanto aos procedimentos técnicos:  

   Estudo de campo 
   Levantamento 
   Pesquisa ação 

 
21 (80,8) 
3 (11,5) 
2 (7,7) 

Local de desenvolvimento da pesquisa:  
Ambulatório 12 (46,2) 
Hospital 6 (23,1) 
Escola municipal 2 (7,7) 

Centro de Testagem de Aconselhamento 
(CTA) 1 (3,8) 

Outros 5 (19,1) 
Participantes da pesquisa:  
   Adultos 17 (65,4) 

Mulheres 2 (7,7) 
Gestantes 2 (7,7) 
Crianças 1 (3,8) 
Adolescentes 1 (3,8) 
Não citado 3 (11,5) 

Métodos de coleta de dados:  
Entrevista 22 (84,6) 
Pesquisa online 3 (11,5) 
Aplicação de questionário 1 (3,8) 
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Instrumentos de avaliação de qualidade de 
utilizados: 

 

WHOQOL-HIV-BREF 4 (15,4) 
HIV/AIDS/ Targeted Quality of Life (HAT-

QoL)    2 (7,7) 
WHOQOL-BREF 2 (7,7) 
Questionário HAT-QOL 1 (3,8) 
Questionário SF-36 1 (3,8) 

 

TOTAL 26 (100,0) 

(1): Considerando que um pesquisado tenha citado mais de 
uma categoria, registra-se a base para o cálculo dos 
percentuais e não o total. 
Fonte: Pesquisa direta, 2015/2016. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos adotados pelos 

pesquisadores, 80,6% foram estudos de campo, 11,5% foi 

pesquisa do tipo levantamento e 7,7% do tipo pesquisa ação. 

Ao verificar-se o local de desenvolvimento dos estudos 

sob análise, foi identificado que dentre os de maior frequência, 

destacou-se 46,2% estudos em ambulatório, 23,1% em 

hospital, 19,1% em outros locais. Percebe-se, assim, que 

69,3% das pesquisas foram realizadas em ambiente hospitalar 

e ambulatorial, este fato além de revela a persistência do 

modelo assistencialista, presente no entendimento de saúde da 

população, é oportunizado pelo melhor acesso aos indivíduos 

durante as consultas. 

Acerca da população envolvida nos estudos identificou-

se que 65,4% teve a participação de adultos, 15,4% de 

mulheres e gestantes, 7,6% de crianças e adolescentes.  
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Sobre os métodos de coleta de dados 84,6% foi realizado 

através de entrevistas, 11,5% foi descrito como pesquisa on 

line, e 3,8% através de aplicação de questionário. A utilização 

da entrevista como método de coleta traz um ganho significativo 

para os estudos.  

Quanto aos instrumentos de avaliação de qualidade de 

vida, identificou-se que a escala WHOQOL-HIV/BREF foi 

utilizada em 15,4% dos estudos, as escalas HIV/AIDS/Targeted 

Quality of Life (HAT-QoL) e WHOQOL-BREF em 7,7% cada, e 

os questionários HAT-QOL e SF-36 em 3,8% dos estudos cada. 

Percebeu-se que o WHOQOL-HIV-BREF, a versão abreviada 

do WHOQOL-HIV, foi o mais utilizado. As 26 questões do 

WHOQOL-BREF se repetem no WHOQOL-HIV-bref, sendo 

estas acrescidas de cinco questões que representam as facetas 

adicionais do WHOQOL-HIV. Entretanto, Pedroso, et al (2012) 

destacam a fragilidade presente no instrumento com relação ao 

cálculo dos escores dos domínios e facetas, pelo fato de não se 

realizar a média aritmética dos componentes do domínio.  

A análise dos estudos incluídos na amostra desta 

revisão, buscou também verificar a abordagem da qualidade de 

vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Nesse sentido, 

buscou-se identificar se os autores conceituavam qualidade de 

vida e que dimensões foram avaliadas, conforme demonstrado 

na Tab. 4. 

A Tab. 4 mostra que em 92,3% dos estudos analisados, o 

autor apresentou definição do termo “qualidade de vida”; e em 

11,5% dos estudos havia a definição do termo “qualidade de 

vida relacionada à saúde”. Tornou-se explícito no estudo, que 

os autores adotam a definição do termo qualidade de vida (QV), 

entretanto, apenas 11% abordam a qualidade de vida 

relacionada a saúde (QVRS). Esse conceito  refere-se ao valor 
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que se possa atribuir à vida, decorrente de modificações que 

podem ocorrer por danos no estado funcional, percepções e 

fatores sociais quando influenciados por doenças ou agravos, 

tratamentos e políticas de saúde. 

 

Tabela 4. Abordagem nas publicações sobre qualidade de vida 
de pessoas vivendo com HIV/Aids, no período 2006 a 2015. 

ABORDAGEM SOBE QUALIDADE DE VIDA N(%) 

O autor define o termo qualidade de vida? 
Sim 
Não 

24 (92,3) 

2 (7,7) 

O autor define o termo qualidade de vida 
relacionada a saúde? 

Sim 
Não 

3 (11,5) 
23 (88,5) 

Dimensões da qualidade de vida abordadas 
nos estudos (1)  

Física 22 (84,6) 
Cultural 18 (69,2) 
Social 15 (57,7) 
Emocional/ Psicológica 11 (42,3) 

  Espiritual/ Religiosa 9 (34,6) 

TOTAL 26 (100,0) 

(1): Considerando que um pesquisado tenha citado mais de 
uma categoria, registra-se a base para o cálculo dos 
percentuais e não o total. 
Fonte: Pesquisa direta, 2016. 
 

No tocante às dimensões de qualidade de vida avaliadas e 

abordadas nas publicações, a dimensão física foi destacada em 

84,6% dos estudos, a cultural em 69,2%, a social em 57,7%, a 

emocional/ psicológica em 42,3% e a espiritual / religiosa em 
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34,6%. Observou-se ainda que a espiritual/religiosa foi a menos 

expressiva nos estudos analisados. É sabido que a 

espiritualidade/religiosidade é uma necessidade intrínseca do 

ser humano, independentemente de sua opção religiosa. 

Estudo realizado por Melo, Sampaio, Souza et al (2015) 

enfatiza que esta dimensão deverá ser sempre considerada na 

avaliação de aspectos mais amplos de saúde do indivíduo, pois 

tanto a espiritualidade como a religiosidade poderão influenciar 

de forma positiva no enfrentamento da doença e na busca de 

melhor condição de saúde. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao longo do estudo o campo de conhecimento da 

enfermagem vem ganhando destaque na produção científica. 

Nele comprovou-se que mais de 50% dos artigos, analisados, 

foram realizados com a participação de um profissional 

enfermeiro, com destaque para os doutores e mestres. 

Os resultados trouxeram que os artigos, em sua quase 

totalidade, foram desenvolvidos na modalidade original e 

publicados em periódicos com qualis A1 a B1. Esse fato nos 

leva a perceber o conhecimento e compromisso, dos autores 

com o assunto abordado. A região Sudeste, detentora de 

grande patrocínio por parte das empresas privadas nela 

sediadas, ganha destaque na produção e divulgação dos 

estudos. Fato este que fomenta a necessidade das demais 

regiões no tocante a produção de conhecimento cientifico.  

Através desse estudo, também foi possível verificar a 

utilização de poucos instrumentos de avaliação de qualidade de 

vida específicos para a condição de HIV/Aids, como também 

alguns instrumentos genéricos de qualidade de vida, com pouca 
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expressividade. Sob esse enfoque, ressalta-se a necessidade 

de se elaborar e/ou validar outros instrumentos específicos no 

Brasil, aplicáveis em variados aspectos relacionados à saúde 

dessas pessoas e que reproduzam resultados sejam válidos e 

confiáveis.  

Foi possível ainda verificar que dentre as dimensões de 

qualidade de vida abordadas nos estudos analisados nessa 

bibliometria, a dimensão espiritual/religiosa foi a menos 

enfática. Tal fato aponta para uma lacuna importante na 

avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas 

vivendo com HIV/Aids, considerando-se que a 

espiritualidade/religiosidade possa a vir ser uma necessidade 

essencial para o indivíduo, principalmente quando encontra-se 

enfrentando uma doença de caráter crônico e até o presente 

momento incurável. 

Assim, ressalta-se a importância de investigações que 

busquem caracterizar o perfil dos estudos e dos pesquisadores 

no que se refere à qualidade de vida de pessoas vivendo com 

HIV/Aids, para conhecimento do estado da arte e as possíveis 

lacunas nesse contexto, de forma a subsidiar a prática clínica, 

alertar e instigar profissionais de saúde, em particular da 

Enfermagem, a considerar e inserir as dimensões de qualidade 

de vida em seus protocolos de avaliação do paciente de forma 

integral e humanizada.  
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Resumo: Há cerca de três décadas, o human 
immunodeficiency virus (HIV), a Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (Aids) ganhou status de epidemia e se configurou 
como um problema desafiador de saúde pública. Dessa forma, 
a maneira de lidar com a referida doença também exige dos 
profissionais de saúde uma atitude diferenciada. Esta reflexão 
buscou discutir sobre a utilização da interdisciplinaridade para 
o enfrentamento dos desafios enfrentados pelas pessoas 
vivendo com HIV/Aids.  Trata-se de um estudo descritivo com 
caráter reflexivo de abordagem qualitativa, que buscou discutir 
a partir do olhar de diferentes autores, o cuidar/cuidado da 
equipe  multidisciplinar, suas perspectivas e a influência do 
paradigmas vigentes e emergentes com foco no cuidado 
interdisciplinar. A dinâmica que envolve o HIV/Aids é complexa, 
compreende questões clínicas, sociais e psicológicas dos 
sujeitos afetados pelo vírus, carrega consigo ainda os estigmas 
e preconceitos que dificultam a abordagem e o tratamento das 
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mesmas. Nesse contexto, a interdisciplinaridade mostra-se 
como uma dinâmica que favorece o trabalho em equipe, a 
compreensão integral do indivíduo/sociedade e direciona para 
a alteridade de todos os sujeitos envolvidos no processo de 
cuidar. O maior desafio da interdisciplinaridade encontra-se no 
envolvimento de todos os sujeitos envolvidos de forma que 
todos estejam dispostos a aprender um com o outro e assim 
todos devem ser chamados para a mesa de discussão. 
Palavras-chuva: HIV. Cuidado. Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O cuidado a pessoa vivendo com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) ou com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (Aids) se reveste de 

especificidades, como o fato de se tratar de um objeto de 

cuidado complexo e multifacetado que exige conhecimentos 

múltiplos pelo envolvimento de questões que ultrapassam o 

saber clínico e avançam para as demandas sociais e afetivas. 

Desde o início da década de 1980 do século XX com a 

identificação dos primeiros casos da Aids, esta começa a se 

configurar como um importante divisor de águas no que se 

refere a biossegurança do paciente e do profissional além de se 

tornar um problema de saúde pública mundial por ser 

considerada uma pandemia a nível mundial, não diferente do 

Brasil que tem proporções preocupantes (CARVALHO et al., 

2015). 

Com a rápida evolução e status de epidemia afastou a 

possibilidade pelo menos inicialmente de um processo estático, 

com um caráter complexo e dinâmico. Configura-se atualmente 

como uma doença crônica e contagiosa, apontando para a 

necessidade de uma reformulação na forma de cuidar da saúde 
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das pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). Assim, os 

profissionais de saúde se vêm diante de questões até então 

pouco exploradas no atendimento a estas pessoas como: 

exercício da sexualidade, diferenças de gênero, perdas e até a 

morte (SOUSA; SILVA, 2013). 

O cenário mundial apresentou em 2015 um total de 36,7 

milhões de pessoas vivendo com HIV, numa proporção de 18,9 

milhões de homens, 17,8 milhões de mulheres e 1,8 milhões 

são menores de 15 anos. O número de casos novos em 2015 

foi de 2.1 milhões, porém nos últimos anos houve um declínio 

no quantitativo de novas infecções entre os adultos que ainda 

varia entre regiões, homens/mulheres, jovens/velhos e essas 

disparidades devem ser observadas para o alcance da meta de 

finalização da epidemia da Aids em 2030 (UNAIDS, 2016).  

A maior redução ocorreu no Sul da África com uma 

diminuição de 4% a menos do que em 2010, enquanto que, o 

maior aumento ocorreu na Europa Oriental e Ásia Central que 

apresentou em 57% dos casos (UNAIDS, 2016). 

No Brasil, estima-se que 830 mil pessoas estão vivendo 

com HIV/Aids no ano de 2015. A cadeia de transmissão 

redireciona a epidemia contrapondo-se os casos que no início 

da epidemia eram mais restritos aos homossexuais e 

hodiernamente aponta para um aumento de exposição 

heterossexual, entre jovens e mulheres (BRASIL, 2017a). 

Medidas de controle e prevenção da doença como a 

notificação do HIV foram implementadas pela Portaria GM/MS 

nº 1.271, de 6 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). A partir deste 

marco regulatório, tornou-se possível uma melhor 

caracterização e monitoramento das tendências, 

vulnerabilidades e riscos das pessoas infectadas e na busca 

também de uma melhoria nas políticas públicas de 
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enfrentamento do HIV na notificação dos casos com evolução 

para possíveis infecções avançadas e também quando do óbito 

(BRASIL, 2016). 

 Esse contexto promulga a necessidade de se 

construir um trabalho interdisciplinar que implica em uma 

axiomática comum, onde as subdisciplinas conceitualmente 

densas, com modernos métodos de investigação e novas 

perspectivas teóricas definidas a partir de um nível hierárquico 

ocupado por uma delas, que atua como integradora e 

mediadora dos discursos e, por decorrência, como 

coordenadora do campo disciplinar (LUZ, 2009). 

Salienta-se que o ideal preconizado seja uma 

horizontalização nas relações de poder, na perspectiva de uma 

dada reciprocidade entre os campos que discutem entre si com 

o objetivo de uma profunda aprendizagem através da 

decodificação dos conceitos fundamentais de uma dada 

problemática (LUZ, 2009). 

O estudo é relevante, pois busca pelo aprofundamento e 

conhecimento sobre o cuidado a PVHA de forma 

interdisciplinar, na perspectiva de que os benefícios possam se 

estender aos usuários e profissionais de saúde. E justifica-se 

pela compreensão de que a interdisciplinaridade se propõe a 

uma resposta coletiva diante de um objeto de estudo complexo, 

no sentido de integralizalidade e humanização do cuidado. 

Assim, busca-se sair do atendimento focado na queixa-conduta 

e busca vislumbrar o todo que rodeia o sujeito (HORST; 

ORZECHOWSKI, 2017). 

O objetivo desta reflexão foi discutir sobre a utilização da 

interdisciplinaridade para o enfrentamento dos desafios 

enfrentados pelas pessoas vivendo com HIV/Aids, tendo em 

vista que mesmo com a conotação de doença crônica e com 
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grandes avanços no seu tratamento exige das equipes de 

saúde uma nova percepção sobre o cuidado, assim como 

apontamos para algumas possibilidades do cuidado 

interdisciplinar que vem favorecer e fortalecer o atendimento 

integral a saúde numa concepção acerca do seu conceito 

ampliado. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com caráter reflexivo de 

abordagem qualitativa, que buscou discutir a partir do olhar de 

diferentes autores, o cuidar/cuidado da equipe  multidisciplinar, 

suas perspectivas e a influência do paradigma vigente e 

emergente com foco no cuidado interdisciplinar. Uma pesquisa 

da literatura foi realizada através do portal de periódicos 

CAPES/MEC com acesso livre, livros e manuais do Ministério 

da Saúde.  

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos 

completos, clássicos e estudos atualizados sobre o tema e os 

critérios de exclusão: carta ao editor, artigos duplicados.  

Este manuscrito dispensa o espaço temporal com o 

intuito de  possibilitar maiores contribuições e fornecimento de 

subsídios para uma reflexão sobre o cuidar/cuidado da PVHA e 

assim revelar novas maneiras de abordar a relação entre a 

prática dos profissionais de saúde dominante e paradigmas de 

saúde emergentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Essa reflexão está pautada em dois tópicos distintos e 

complementares. O primeiro discute sobre os desafios 
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enfrentados pelas pessoas vivendo com HIV/Aids, haja vista 

que mesmo com a conotação de doença crônica e com grandes 

avanços no seu tratamento exige das equipes de saúde uma 

nova percepção sobre o cuidado e no segundo momento a 

discussão está pautada na interdisciplinaridade como 

potencialidade no cuidado a pessoa vivendo com HIV/Aids, que 

favorece e fortalece o atendimento integral a saúde numa 

concepção acerca do seu conceito ampliado.  

 

REFLETINDO SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA 

PESSOA VIVENDO COM HIV/Aids 

  

 A eclosão da epidemia teve início nos Estados Unidos, 

por volta de 1981 a 1984, onde se considera os primeiros 

momentos epidêmicos. Na busca pelo desconhecido, alguns 

grupos foram caracterizados como de risco, quais sejam: 

homossexuais, hemofílicos, haitianos e usuários de heroína e a 

prevenção deveria ser dada pela abstinência (BACCHINI et al., 

2012).  

No Brasil, a doença chega como vinda do exterior e 

cresce exponencialmente, porém entre os anos de 1985 a 1988, 

com o isolamento do agente etiológico, aponta-se para a 

“camisinha” como forma de prevenção e ainda há nesse 

período a percepção da forma de contágio através da 

conferência internacional sobre Aids, mostrando que a 

transmissão poderia ser dada por agulhas contaminadas e 

contato sexual, independente da orientação sexual (BACCHINI 

et al., 2012). 

 Na década seguinte há um aumento considerável de 

disseminação da doença em grupos considerados vulneráveis 

como mulheres, jovens, pobres, negros e nesse cenário 
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também ocorre a interiorização da epidemia. O conceito de 

vulnerabilidade denota a noção de que o individual e o coletivo 

têm importância na probabilidade de contágio. Surge então, os 

antirretrovirais, que aumenta a sobrevida dos pacientes e abre 

a pauta da discussão que sai do cerne apenas da transmissão 

para a forma de viver com o diagnóstico do HIV/Aids 

(BACCHINI et al., 2012).     

 No Brasil, estima-se que 830.000 (oitocentos e trinta mil) 

pessoas viviam com HIV/Aids no ano de 2015, segundo o 

boletim epidemiológico da referida patologia no ano de 2017. 

Porém, algumas mudanças podem ser vistas no que concerne 

a caracterização da população como, por exemplo, os casos 

que no início da epidemia eram mais restritos aos 

homossexuais já apontam para um aumento de exposição 

heterossexual (BRASIL, 2017a). 

 A notificação do HIV tornou-se compulsória pela Portaria 

GM/MS nº 1.271,  de 6 de junho de 2014,  na perspectiva de 

uma melhor caracterização e monitoramento das tendências, 

vulnerabilidades e riscos das pessoas infectadas e na busca 

também de uma melhoria nas políticas públicas de 

enfrentamento do HIV na notificação dos casos com evolução 

para possíveis infecções avançadas e também quando do óbito 

(BRASIL, 2014).  

 A discussão sobre grupos populacionais específicos 

pode ter disseminado na sociedade a falsa ideia de que apenas 

as pessoas que se enquadravam nessa categoria poderiam se 

infectar com o HIV. Com a expansão da doença começa-se a 

falar em comportamento de risco e vulnerabilidade, conceitos 

que caracterizam o contágio universal, ou seja, todos estão 

sujeitos ao risco, a depender de suas práticas comportamentais 
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no que se refere a lidar com fluidos corporais ou com a 

sexualidade ( REIS, 2010; BACCHINI et al., 2012).  

Essas compreensões compartimentalizadas podem ter 

atrasado a construção de táticas para educação com relação ao 

combate da epidemia e também da estigmatizacão das pessoas 

vivendo com HIV/Aids. Acrescente-se a ausência de políticas 

públicas mais efetivas que facilitem o acesso do usuário aos 

serviços através do acolhimento (BACCHINI et al., 2012).  

 Desde o início da epidemia foram criadas algumas 

concepções acerca do HIV/Aids  que perpassaram o tempo e 

hodiernamente geram distinção, com implicação diretamente no 

cotidiano das pessoas que convivem com a enfermidade. 

Receber o diagnóstico da soropositividade nos dias atuais 

permanece com uma carga de preconceito tanto pela sociedade 

quanto por alguns profissionais de saúde  e nesse contexto, o 

medo do estigma faz com que a pessoa restrinja a informação 

dentro do contexto familiar, assim como da própria sociedade. 

 O segredo sobre o HIV gera uma dificuldade na adesão 

do paciente ao tratamento, pois receio de que outras pessoas 

possam identificar a sua condição de conviver com o vírus do 

HIV, através do uso dos medicamentos retrovirais faz com que 

os mesmos não façam o uso correto do medicamento, evitem 

fazer exames, consultas (REIS, 2010). 

 É relevante destacar que mesmo com o predomínio da 

infecção no público masculino, observa-se uma elevada 

feminização da doença que pode estar balizado no discurso de 

desigualdade de gênero. Não obstante, essa justificativa pode 

ser considerada ultrapassada se observada a inserção da 

mulher no mercado de trabalho. O que cabe destacar é uma 

ausência de políticas públicas por parte do governo, com ações 

voltadas a prevenção do HIV/Aids para o público feminino haja 
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vista a vulnerabilidade deste em relação a violência sexual e 

dificuldade de convencimento do parceiro para uso da 

camisinha (MENEZES et al., 2018) 

 Destarte, novas possibilidades de acolhimento devem 

ser abertas na perspectiva de investimento nas política públicas  

de saúde para permitir uma maior probabilidade de prevenção 

e controle de transmissão através das redes de serviço e 

também de avanços no que concerne ao tratamento de PVHA 

caracterizando-a como uma doença crônica incurárvel, 

apontando os objetivos do tratamento para gerenciamento dos 

sintomas e retardamento da progressão da doença (PALÁCIO; 

FIGUEIREDO; SOUZA, 2012). 

Tal contexto provoca a necessidade de estratégias 

interdisciplinares para a superação do modelo biologicista e 

inserção de um atendimento integral que possam envolver 

questões psicossociais experenciadas pelas pessoas vivendo 

com a soropositividade, como pode-se citar o fortalecimento da 

rede social de apoio no sentido que essas pessoas possam 

enfrentar o preconceito e discriminação que persistem na 

sociedade (PALÁCIO; FIGUEIREDO; SOUZA, 2012). 

 Não obstante exige da sociedade civil organizada, da 

esfera política e até jurídica uma visão integradora de aspectos 

da vida humana como as transformações sociais, culturais e 

socioeconômicas, ou seja, fatores que possam impactar na 

dinâmica da epidemia do HIV/Aids e isso causa uma ampla e 

profunda análise dos países a nível mundial na busca pelo 

enfrentamento com respostas diligentes. 

 Ressalta-se que dentre as políticas de saúde, a que trata 

da atenção a Aids é uma que apresenta um nível elevado de 

horizontalização, no intuito de atingir os diversos níveis de 

atenção. Um fator influenciador para esse processo foi a 
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interiorização do HIV/Aids que para atendimento da demanda 

suscita a integração de serviços especializados com a 

estratégia de saúde da família (ESF), entretanto para que estas 

ações ocorram de forma compartilhada e articulada se faz 

necessário a construção de consensos dos diversos atores 

envolvidos, incluindo os pacientes e familiares, principalmente 

no que concerne a definição das atribuições de cada um 

(BRASIL, 2017b). 

 Mesmo decorridos quase 40 anos da descoberta da 

doença e com avanços inegáveis, a Aids ainda causa medo, 

aversão e enfrenta grande preconceito. Porém, o medo tem se 

transformado hodiernamente em negação pela complexa tarefa 

de lidar com uma doença estigmatizada socialmente. As 

pessoas com diagnóstico soropositivo devem mudar alguns 

hábitos, pois necessitam fazer uso de medicações diariamente 

e tomar medidas de segurança para sua própria proteção e 

do(a)s parceiro(a)s. Dessa forma, por parte do Estado é 

premente a necessidade de desenvolver medidas de educação 

em saúde e de uma rede que dê suporte as PVHA no sentido 

de apoiá-las (CARMO; SANTOS, 2017)  

 Um destaque deve ser dado a família que diante da 

notícia de um membro vivendo com HIV/Aids pode sofrer efeitos 

na saúde mental, física e social tendo em vista a incerteza que 

ainda paira no ar a respeito das formas de contágio, do medo e 

da insegurança. Quando uma criança nasce de PVHA, 

independente de ser ou não infectado geralmente vive 

situações conflituosas por serem consideradas pela sociedade 

como pessoas vítimas da Aids, tendo em vista que não fazem 

parte daqueles que praticam comportamentos de risco 

(GALVÃO et al,. 2013). 
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 O contexto supracitado conclama a  uma discussão a 

respeito das questões que foram suscitadas desde o advento 

da epidemia de HIV/Aids, cujas quais adentraram na vida 

privada do indivíduo que passou a ter arguidas a sexualidade, 

afetividade e relações familiares. Ainda pode-se citar as 

questões comportamentais, de gênero, de poder e até de 

identidade, cujas quais ganharam destaque no âmbito do 

cuidado a PVHA. 

  

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO POTENCIALIDADE NO 

CUIDADO A PESSOA VIVENDO COM HIV/Aids 

  

 Discutir a interdisciplinaridade passa pela necessidade 

de perceber a fragmentação do saber através da 

disciplinarização, como uma característica marcante do 

paradigma científico dominante nos últimos dois séculos, qual 

seja o cartesianismo. Isso não quer dizer que esta seja 

abandonada ou considerada errada, ao contrário, acredita-se 

que seja possível estabelecer relações entre as disciplinas e a 

realidade para um melhor aprimoramento do conhecimento 

(PÁTARO, BOVO, 2012). 

 São diversos os estudos sobre interdisciplinaridade, 

porém, aqui utilizaremos o entendimento de Pombo (1993), que 

na perspectiva de definição da integração entre os saberes 

apresenta quatro termos considerados semelhantes e como 

etapas de um mesmo processo: multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Assim, sobre o penúltimo termo a autora 

diz que este traduz-se como um processo contínuo de 

profissionais que trabalhando juntos buscam uma convergência 

e complementaridade disciplinar. 
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 Não obstante,  Oliveira et al. (2013), entendem como 

campo interdisciplinar a articulação de diferentes disciplinas 

com um objeto em comum, haja vista o reconhecimento de que 

aspectos disciplinares de um campo de conhecimento torna-se 

importante para outro através da interdisciplinaridade, mesmo 

que guardando algumas identidades próprias.  

 Não surpreende que ainda nos dias atuais perceba-se 

insucesso nos vários campos do conhecimento, desde âmbitos 

internacionais até assembleias locais no que concerne a metas 

unificadoras. Se observarmos em um âmbito menor como nas 

Universidades o desafio não é diferente, pois muitas vezes as 

discussões tornam-se muito polêmicas, o que chega a 

extrapolar os propósitos e prazos. Porém, um olhar pelo prisma 

da interdisciplinaridade conduz a compreensão de que a  

cooperação entre pessoas com conhecimentos, experiências, 

atitudes e paradigmas diferentes promove uma condição de 

aprendizagem mútua (SILVA et al., 2012). 

 O contexto da atenção à saúde pode ser considerado 

complexo,  multifacetado e transversalizado por construções 

disciplinares de saberes populares e acadêmicos, onde a 

interdisciplinaridade torna-se indispensável para o 

desenvolvimento de um processo de trabalho com qualidade.  

Suscita a participação de diversos profissionais das mais 

diversas áreas, desde a resolução de problemas mais comuns 

até atividades mais difíceis que venham a abranger uma 

organização administrativa ou até a reorganização de um setor, 

quiçá um requisito torna-se imprescindível: cada especialista 

deve assumir a interdisciplinaridade como uma tática coletiva 

que recusa a dissociação em busca da consonância entre as 

ideias. 
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 Compreende-se a existência de dificuldades no 

entrelaçamento dos processos laborais entre os trabalhadores 

da saúde, podendo ser resultado de um pensamento 

simplificador da ciência que tem dificuldade na compreensão 

entre a conjunção do o uno e o múltiplo, do observador ao 

observado. O paradigma do pensamento complexo 

compreende o tecido social e exercita a incorporação de 

processos circulares, hologramáticos e autoeco-organizativos, 

dessa forma  com as incertezas que nasce da dinamização das 

partes à partir do nível do todo compreende-se que o erro é 

compreendido como contradição, que por sua vez mantém a 

tensão e os antagonismos num processo de construção de 

outros saberes (MORIN, 2003). 

 Pensar a complexidade exige uma mudança de olhar que 

diverge parcialmente do paradigma cartesiano e da 

fragmentação disciplinar, orientando-nos para a 

interdisciplinaridade como decorrência da integração sujeito-

contexto social e,  portanto, não pode ser compreendido por 

uma única disciplina. Pelo exposto, o PVHA exige enquanto 

objeto de intervenção, a participação de diferentes campos do 

saber e ainda diversas dimensões da experiência humana 

(BORGES; SAMPAIO; GURGEL, 2012).  

 Nesta reorientação de modelo assistencial reside a 

perspectiva de mudança na cultura institucional que geralmente 

privilegia um saber especializado, principalmente quando a 

atenção foca a doença e o médico ganha um lugar 

hierarquicamente superior aos demais trabalhadores, 

designado inclusive pelos usuários. Todavia quando a atenção 

se direciona à saúde  nas múltiplas dimensões humanas à partir 

de uma lógica interdisciplinar, todos os trabalhadores devem 
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ser produtores de si e da saúde da coletividade (SEVERO; 

SEMINOTTI, 2010)   

 A assistência ambulatorial ao PVHA, como forma de 

responder a complexidade do atendimento destes assumiu um 

importante papel com a implantação dos Serviços de 

Assistência Especializada (SAE) em HIV/Aids pelo Ministério da 

Saúde. Padrões mínimos foram estabelecidos quanto a 

infraestrutura, localização e inclusive uma equipe mínima 

composta por médico clínico treinado e/ou infectologista, 

enfermeiro, assistente social e/ou psicólogo e auxiliar/técnico 

de enfermagem. Essa proposta visa justamente à prestação de 

atenção integral, com uma equipe multiprofissional voltada ao 

atendimento ambulatorial, individual e/ou coletivo, às pessoas 

com DST/HIV/Aids (BRASIL, 2017b).  

 O avanço supracitado não garante na pratica que o 

trabalho está sendo realizado de forma interdisciplinar, pois não 

é bastante que a equipe tenha uma convivência cordial e 

compartilhe a mesma situação de trabalho,  ou seja, se faz 

necessário que haja uma articulação nas ações na busca do 

rompimento com os valores tradicionais como hierarquia, 

categorização profissional e compartimentalização do saber. 

Acrescenta-se o reconhecimento do trabalho do outro numa 

compreensão ampla do processo saúde-doença e da 

integralidade da assistência (BORGES; SAMPAIO; GURGEL, 

2012). 

Cunha (2003) quando discute a clínica ampliada, insere 

no cerne da discussão algumas ações que podem contribuir de 

forma interdisciplinar no atendimento ao sujeito, quais sejam: as 

reuniões de equipe que possam associar os saberes de cada 

um em prol de um projeto coletivo; o projeto terapêutico singular 

que insere o sujeito doente dentro de uma rede familiar e social; 
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uma anamnese ampliada na busca de perceber além da clínica, 

questões psicológicas e sociais envolvidas no processo saúde-

doença e a visita domiciliar como um recurso peculiar no 

conhecimento da vida familiar do sujeito. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os pontos discutidos nos conduzem a uma reflexão 

sobre o processo de trabalho em saúde, suas dificuldades e 

potencialidades na perspectiva da interdisciplinaridade e do 

cuidado a pessoa vivendo com HIV/Aids. Ainda percebe-se o  

preconceito e vulnerabilidade na sociedade, o que necessita de 

um atendimento qualificado e interdisciplinar, no sentido de 

permitir que a PVHA possa viver com dignidade humana.  

 O trabalho em equipe aponta para a necessidade de 

direcionamento em relação  a alteridade dos sujeitos envolvidos 

e horizontalidade das relações com um norte de um projeto 

interdisciplinar  e humanizado. Porém essa meta tem que ser 

desejável, tendo em vista que passa pela necessidade de 

superar a percepção biologicista e compreender um modelo 

integral de atenção à saúde, pois uma ciência ou um 

trabalhador só não consegue a resolutividade suficiente para 

atender as demandas do sujeito que sofre.  

 Não existe uma receita milagrosa, porém uma regra 

básica precisa ser compreendida: aprender a aprender. Todos 

os envolvidos em um projeto interdisciplinar prioritariamente 

precisam e necessitam compreender o que é ciência e o que é 

interdisciplinaridade para que assim possa disponibilizar a sua 

contribuição particular para a questão maior que está em pauta.  

 Percebeu-se que o grande desafio é o atendimento 

interdisciplinar que possa vislumbrar todas as vertentes que 
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englobam a complexidade do cuidado da pessoa vivendo com 

HIV/Aids. Pensar em vencer esse desafio implica em chamar 

para a mesa de discussão todos os envolvidos nessa dinâmica, 

quais sejam: usuários, profissionais e gestão para que cada um 

possa definir seu papel em prol da melhoria do processo de 

trabalho e do atendimento qualificado. 
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RESUMO: Objetivou-se relatar as experiências vivenciadas de 
um acadêmico de Enfermagem no estágio supervisionado em 
uma Unidade de Saúde da Família (USF) da rede de saúde do 
município do Natal, pela mediação das atribuições do 
enfermeiro. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo 
relato de experiência. Consta de uma narrativa sobre a 
experiência vivenciada durante o componente curricular 
Estágio supervisionado I: o processo de trabalho do enfermeiro 
na Atenção Básica de Saúde, durante o primeiro semestre letivo 
de 2018 na Unidade de Saúde da Família Novo Horizonte 
pertencente ao Distrito Sanitário Oeste do município do 
Natal/RN. A referida USF lança mão do Prontuário Eletrônico 
do Cidadão que associado ao acolhimento proposta pela 
Política Nacional de Humanização, melhora a qualidade da 
atenção à saúde, por exemplo, referente as consultadas 
médicas, odontológicas e enfermagem vinculadas aos 
programadas Preventivo, Pré-Natal e Crescimento e 
Desenvolvimento Infantil. Vivenciar o ser enfermeiro no 
contexto da Atenção Básica permite ao acadêmico concluinte 
aprender na prática com os diferentes cenários possíveis de 
serem encontrados e com subsídios do aporte teórico intervir 
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na realidade com competência científica técnica, ética, política 
e cidadã. A participação nesses momentos prepara o 
acadêmico para o exercício profissional nessa modalidade de 
Atenção à Saúde imprimindo-lhes a vontade e o compromisso 
social para qual estão sendo formados não deixando de 
mencionar fortes contribuições na formação da identidade 
profissional do enfermeiro. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Enfermagem. 

Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) começou a 

tomar forma no Brasil, na década de 1970 sendo uma questão 

recorrente até o final da primeira década do século XXI, onde 

assume novos contornos (MARRAM; LIMA; BAGNATO, 2015). 

Nesse sentido, o ECS tornou-se essencial para o 

desenvolvimento de competências e habilidades do acadêmico 

por possibilitar uma formação crítica, reflexiva e criativa, 

atendendo às necessidades da formação cidadã como também 

do mercado de trabalho com suas renováveis demandas 

(CANAAN; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2013). São nesses momentos 

que se pode integrar teoria à prática (práxis) para se construir o 

ser profissional enfermeiro (ADÃO; CAMPOS; COIMBRA-

OLIVEIRA, 2014). 

Nesse processo, a Associação Brasileira de 

Enfermagem-ABEn Nacional, tem assumido o papel de 

protagonista na condução de debates e proposições através da 

realização dos Seminários Nacionais de Diretrizes para a 

Educação em Enfermagem (SENADEn), desde a década de 

1990, que se contrapõe a imposição de modelos 

mercadológicos na formação em Enfermagem. O propósito foi 
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implementar estratégias e proposições para a condução da 

política de educação em enfermagem nos níveis de formação 

técnica, graduação e pós-graduação no Brasil (MOURA, et al, 

2006). Para a ABEn, o primeiro SENADEn significou uma 

quebra do paradigma que orientava a educação dos 

profissionais e as práticas em saúde que até então eram 

orientadas majoritariamente, pela lógica do mercado. 

Tendo em vista o processo de formação no âmbito da 

Atenção Básica e fundamentando-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Enfermagem, a formação em 

enfermagem deve ser pautada atribuindo conhecimentos na 

atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente como 

competências e habilidades gerais (BRASIL, 2001). 

Nesse sentido é que se insere o objetivo desse estudo 

que é relatar as experiências vivenciadas por um acadêmico de 

Enfermagem no estágio supervisionado em uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) da rede de saúde do município do 

Natal, pela mediação das atribuições do enfermeiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

relato de experiência, que pode ser definido como uma 

metodologia de observação sistêmica que mostram como 

narrativa de uma experiência, constituindo conhecimentos 

advindos e embasados na literatura que as referendam 

(DYNIEWICZ, 2014). 

Consta de uma narrativa sobre a experiência vivenciada 

de um acadêmico de enfermagem durante o componente 

curricular Estágio supervisionado I: o processo de trabalho do 
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enfermeiro na Atenção Básica de Saúde, durante o primeiro 

semestre letivo de 2018 na Unidade de Saúde da Família (ESF) 

Novo Horizonte pertencente ao Distrito Sanitário Oeste do 

município do Natal/RN. 

Conforme é orientado pelo programa do referido 

componente curricular, o estágio de Enfermagem deve elaborar 

e executar uma intervenção a sua livre escolha como forma de 

atividade avaliativa somando para a nota final. Assim, a 

intervenção escolhida pelo acadêmico de enfermagem foi a 

utilização das Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde (PICS) voltada a Saúde do Trabalhador. 

Para a realização do estágio pelo acadêmico de 

enfermagem, foi necessária a utilização de materiais de 

suporte, como caneta esferográfica azul, blocos de papel, 

insumos e equipamentos oriundos, como estetoscópio e 

tensiômetro. 

A fundamentação teórica do presente relato na foi 

embasada na Sistematização da Assistência em Enfermagem 

(SAE) e no Processo de Enfermagem (PE), documentos oficiais 

do Ministério da Saúde e da literatura científica através de 

estudos pulicados em revistas científicas. 

 Por envolver uma intervenção associado as PICS, esse 

estudo enquadra-se uma ramificação de uma pesquisa maior 

intitulada “Práticas Integrativas e Complementares na Atenção 

Primária à Saúde no Município do Natal”, tendo sido aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Parecer 

Consubstanciado 2.454.325, CAAE: 80013617.8.0000.5537 e 

desenvolvida no curso de graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O estágio curricular supervisionado é um dos 

componentes obrigatórios no processo de formação do 

enfermeiro. Nele o acadêmico de enfermagem teve a 

oportunidade de assumir as competências e habilidades no 

âmbito da Atenção Básica. Para tanto, foi necessário o resgate 

dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos desde o início da 

graduação para realização adequada das práticas em campo. 

Tais conhecimento resgatados foram descritas no 

programa do referido componente curricular nos diferentes 

cenários de atuações na prática profissional contemplam os 

pressupostos do modelo clínico e epidemiológicos; no processo 

saúde-doença na qualidade da assistência; nas articulações 

intersetoriais e multiprofissionais para a promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação em saúde;  no gerenciamento do 

serviço de saúde assim como no processo de trabalho em 

enfermagem/saúde; no processo de educação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem/saúde; nas ações de promoção 

e vigilância à saúde nos diferentes perfis de grupos sociais 

homogêneos e seus distintos processos de produção de saúde 

e doença; na ética e bioética; e na participação de estruturas 

consultivas e deliberativas do sistema de saúde e de 

enfermagem. 

Exercer tais competências durante o estágio curricular 

contribui para a formação identitária do enfermeiro, além de 

consolidar os conhecimentos já existentes como também 

adquirir novos conhecimentos provenientes dos múltiplos 

cenários de vivência na Atenção Básica e sua complexidade 

que exigem ações resolutivas. Dessa forma, foi possível 

construir no acadêmico maior senso responsabilização por 
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colocar as necessidades humanas dos usuários como alvo de 

ações de intervenção sob os cuidados da equipe de 

enfermagem/saúde. 

Sobre o local onde ocorreu o estágio supervisionado, a 

USF Novo Horizonte é responsável pelas áreas verde e 

vermelha e, portanto, detentora de duas equipes. A unidade 

funciona em sua totalidade com três médicos, dois enfermeiros, 

um cirurgião-dentista, uma auxiliar de saúde bucal, cinco 

técnicos de enfermagem, dez agentes comunitários de saúde, 

além de outros funcionários, atribuído na regulação, segurança 

e limpeza. A unidade também recebe estagiários dos cursos de 

Enfermagem, Medicina e Gestão de Sistemas e Serviços de 

Saúde da UFRN. 

A USF Novo Horizonte, como cenário de vivência prática, 

está inserida em um território cujo contexto é marcado por 

acentuada vulnerabilidade social. Historicamente, essa 

comunidade tornou-se conhecida como “Favela do Japão”. 

Com essa qualificação, o estagiário pode perceber que os 

moradores sofrem com o processo de exclusão social que 

influencia de forma negativa no processo saúde-doença dos 

sujeitos, assim como dificulta o processo de trabalho da equipe 

de saúde. 

 Ao andar por entre as ruas e escadarias da comunidade, 

foi possível entender que essa comunidade é mais um exemplo 

do grau de urbanização por extensão de periferias associados 

ao crescimento demográfico. Esse crescimento implica em 

agravamentos do nível de exclusão da população menos 

favorecida graças a dinâmica perversa que qualifica o processo 

de urbanização, sendo caracterizada como problemática frente 

à insuficiência do poder público para enfrentar a crise de 
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moradia pondo as famílias a viverem em condições 

emergenciais (COHN et al., 2015). 

Quanto ao processo de trabalho do enfermeiro em uma 

Unidade de Saúde (USF), segundo o Ministério da Saúde, na 

Política Nacional de Atenção Básica, as atribuições do 

enfermeiro, em suma, estão centrados na realização da 

atenção à saúde a todos os indivíduos e coletividades em 

espaços domiciliares e comunitários nos diversos ciclos vitais. 

Essa atenção se dá através de consultas de enfermagem e 

procedimentos norteados por protocolos e esferas superiores, 

como também no gerenciamento de insumos e da equipe de 

enfermagem/saúde para o correto funcionamento da UBS/USF 

(BRASIL, 2012). 

Dentre as ferramentas utilizadas, a unidade lança mão 

do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e do acolhimento 

com escuta qualificada. O PEC é utilizado por todos os 

profissionais de saúde de forma integrada contribuindo na 

otimização do tempo durante o registro de consultas diárias e 

no agendamento de outras, onde o estagiário pode ter acesso 

ao manuseio do prontuário eletrônico e integrar o atendimento 

com os demais profissionais da USF. 

O PEC é uma forma de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) e sua utilização é estimulada por meio de 

pesquisas científicas (LAHM; CARVALHO, 2015; GONÇALVES 

et al., 2016), pela Política Nacional de Informação e Informática 

em Saúde (PNIIS) e pela Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem. Os benefícios de sua utilização podem ser vistos 

nas discussões de cunho clínico entre a equipe multidisciplinar. 

Dentre eles estão a segurança do paciente, melhora na 

qualidade dos cuidados da enfermagem tangente a redução do 

tempo de registro, estímulo ao pensamento crítico e do 
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raciocínio (LAHM; CARVALHO, 2015; GONÇALVEZ et al., 

2016). 

A utilização desse tipo de ferramenta no serviço de 

saúde atribui à unidade o status de referência na rede de saúde 

municipal nesse tipo de acesso. Uma vez associado ao 

acolhimento, preconizado pela Política Nacional de 

Humanização (PNH), implantado na unidade, os usuários que 

não consigam atendimento no dia podem ser agendados para 

outro momento. Dessa forma, o estagiário percebeu a extinção 

do uso de fichas para os atendimentos da enfermagem, 

medicina e, consequentemente, com as filas, melhorando, 

assim, a qualidade do atendimento. 

Com a implantação do acolhimento na unidade, a 

resolução das demandas se tornou mais eficiente, uma vez que 

o acolhimento surgiu com a PNH, que propõe requalificar a 

Atenção Básica, dado que associa as formas de produção de 

saúde e as formas de administração dos processos de trabalho 

em saúde. Seu discurso é voltado para a inclusão social em 

defesa do SUS promovendo reflexões na organização dos 

serviços de saúde, nos processos de trabalho e nas relações 

de vínculo com o usuário (LOPES et al., 2015). 

No estágio supervisionado, a luz de uma postura crítico-

reflexiva, as competências e habilidades são desenvolvidas e 

aprimoradas ampliando-se o fazer para a promoção da 

qualidade da intervenção (MARRAN; LIMA; BAGNATO, 2015), 

dado que o processo de trabalho do enfermeiro não é fácil, visto 

que se requer especificidades para atender as complexas 

demandas do processo laboral de saúde/enfermagem (PIRES 

et al., 2014). 

A Vigilância à Saúde também foi um dos pontos 

trabalhados, pela identificação e notificação de casos de 
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Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), 

tuberculose, HIV e Sífilis. Tal atividade é parte do rol de 

atividade do enfermeiro que é responsável pela notificação e 

investigação de casos suspeitos e juntamente com a equipe 

médica também tem sua parcela de responsabilidade no 

tratamento de casos confirmados. 

Quanto à Atenção Integral à Saúde da Mulher, a USF 

Novo Horizonte, atua com os Programas de Pré-Natal e 

Preventivo. Para essa de atuação, a experiência como 

estagiário vivenciou experiências de realização de preventivo e 

consultas de pré-natal, assim como atividades de educação em 

saúde por meio de rodas de conversa, de diálogos com o grupo 

de espera onde toda a conduta, procedimentos realizados e 

dúvidas das usuárias eram esclarecidos, conforme mostra a 

Figura 01. 

Na área de Atenção Integral à Saúde da Criança, a 

experiência vivenciada do estagiário teve como enfoque as 

consultas de acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil (CD) que também envolveu a 

educação em saúde para cuidados com os lactentes e os 

infantes dentro das possibilidades no contexto familiar que cada 

mãe, conforme mostra a Figura 02. 
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Figura 01. Atividade de agenda do enfermeiro: atividades de 

orientação a Saúde da Mulher antes da consulta preventivo 

 
Fonte: autores. 

Na unidade existem dois grupos de cuidado específico 

para segmentos da população e ambos funcionam uma vez por 

semana. O primeiro grupo é chamado de Troca de Saberes, 

onde usuários juntamente com um profissional enfermeiro e 

algumas ACS produzem artigos como travesseiros de fuxico, 

canetas enfeitadas, enfeites de ornamentação doméstica e 

outros como forma de terapia coletiva, por promover diálogos 

onde trocam conhecimentos. Esse grupo foi criado e é 

coordenado por uma enfermeira. A característica do grupo é 

basicamente composta por mulheres, embora inicialmente a 

proposta era aberta a qualquer usuária da USF. A premissa 

inicial de formação do grupo teve como objetivo resignificar o 

cotidiano de pessoas que vivem em situação de solidão 

existencial, como mulheres aposentadas, viúvas, sozinhas ou 

aquelas que se queixavam de depressão, sentimento de vazio, 

entre outros. A proposta das atividades do grupo visa 
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integração, socialização de conhecimentos, valorização da 

autoestima e empoderamento das participantes. 

O segundo é chamado de Bem-Estar e envolve o 

cuidado com a saúde mental dos usuários. Esse grupo funciona 

sob a coordenação de um enfermeiro e um médico. Esse grupo 

o estagiário não teve oportunidade de participar, uma vez que 

a enfermeira que o coordenava não era a sua preceptora. 

Figura 02. Atividade de agenda do enfermeiro: Consulta de 

Crescimento e Desenvolvimento Infantil. 

 
Fonte: dos autores 

Além de ações educativas no Programa Saúde na Escola 

(PSE), conforme mostra a Figura 03. Onde o estágio pode 

participar de forma ativa da educação para a saúde de 

adolescentes acerca da sexualidade e das infecções 

sexualmente transmissíveis. 
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Figura 03. Atividade de agenda do enfermeiro: ação educativa 

no Programa Saúde Escolar sobre sexualidade. 

 
Fonte: dos autores 

 

Todos esses Programas existem na perspectiva da linha 

de cuidado, que por sua vez atendem necessidades específicas 

mais singulares fundamentais da população. Elas são 

estratégias na organização da atenção a doenças crônicos e 

orientam os usuários sobre os caminhos e condutas que devem 

percorrer para ter suas necessidades adequadamente 

atendidas (VENÂNCIO, S. I.; ROSA T. E. C; BERSUSA). 

Dentre todas as atividades de cunho técnico-

procedimental da USF vivenciadas pelo estagiário, recebeu 

destaque os testes rápidos de Infecção Sexualmente 

Transmissíveis (IST), administração de anticoncepcional 

injetável, verificação da Pressão Arterial (PA), vacinação, troca 

de Sonda Vesical de Demora (SVD) e curativos. Em relação aos 

demais Programas e/ou atividades específicas da USF, o 
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estagiário participou de reuniões gerais e de equipes, visitas 

domiciliárias, além de monitoramento e supervisão da equipe 

de saúde/enfermagem, junto a sua preceptora. 

Os resultados desse conjunto de Programas e 

atividades, com suas ferramentas e estratégias são refletidos 

no quantitativo de consultas realizadas. O relatório do primeiro 

quadrimestre de 2018 apontou que das 1.809 consultas médica 

393 (21,7%) foram encaminhados à atenção especializada. As 

consultas de enfermagem totalizaram 1.773 e as odontológicas 

1.241 procedimentos. Acerca do acompanhamento das visitas 

foram realizadas 3.809 cuja finalidade estão as visitas de 

acompanhamento, busca ativa, cadastro, atualização, controle 

de ambiente/vetores, convite para atividades coletivas, 

egressos de internação, orientação/prevenção, visitas 

periódicas entre outras. 

No âmbito da área de Atenção Básica que somado à 

vivência prática na USF possibilitou a atuação do sujeito 

discente nos diferentes pilares da enfermagem, ou seja, nas 

competências do assistir/cuidar/intervir, orientar/administrar, 

educar/ensinar e investigar/pesquisar. 

Nesse sentido, cada USF da rede municipal de saúde, 

em particular a USF Novo Horizonte, é um universo rico de 

novas oportunidades de aprendizagem, onde o acadêmico de 

enfermagem articula teoria e prática requerendo movimento, 

interação e dialogicidade na busca do pensamento complexo 

em que se possa atuar em cenários diversos apresentando 

soluções para os problemas encontrados (MARRAN; LIMA; 

BAGNATO, 2015). 
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As Práticas Integrativas e Complementares e Saúde do 

Trabalhador: a intervenção do estágio de enfermagem 

 

 Partindo a observação no cotidiano da USF, observou-

se que, apesar do uso de tecnologias associado ao 

acolhimento, a demanda da unidade tornou-se alta, em virtude 

da eficiência no acesso aos serviços ofertados. Essa alta 

demanda tem causado sobrecarga de trabalho e conflitos no 

binômio profissional-usuário, acarretando no surgimentos de 

sinais e sintomas que pode levar o sujeito trabalho ao 

adoecimento, como tensão muscular e dores do cabeça. 

 Inserido nesse contexto, o estagiário pôde refletir sobre 

a importância da manutenção da saúde dos trabalhares da USF 

Novo Horizonte, visto que esses sujeitos exercem função social 

importante na conjuntura de saúde do território onde estão 

inseridos, que por sua é marcado pela violência e pelas 

desigualdades socais. 

 Essa manutenção é paltada na Lei 8.080/90 que define 

a saúde do trabalhador como um “conjunto de atividades que 

se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho”. 

 Uma forma de cuidado referente a Saúde do Trabalhador 

ocorre por meio do uso da Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde, que utilizam de práticas milenares 

de uso contínuo e quase inalterados com os mesmos recursos 

tecnológicos no decorrer do tempo. As PICS objetivam 

estimular e atar no campo da prevenção de agravos, promoção, 

manutenção e recuperação da saúde com embasamento na 
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humanização e integralidade do indivíduo. Dessa forma é 

possível fortalecer os princípio do sistema Único de Saúde 

(SUS), aumento da resolubilidade das demandas, controle a 

participação social (BRASIL, 2015; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 

2016; TELESI JUNIOR, 2016). 

 Com base nessa discussão as PICS utilizadas foram a 

cromoterapia, auriculoterapia e o shiatsu. A auriculoterapia faz 

parte de um conjunto de técnicas terapêuticas da Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC) e é uma prática integrativa e 

complementar aprovada como especialidade para profissionais 

da saúde no Sistema Único de Saúde. Seu objetivo primário 

está em equilibrar as funções de órgãos, vísceras e de 

enfermidades físicas e mentais, com base no reflexo que o 

estímulo em seus pontos exerce sobre o sistema nervoso 

central, por meio de agulhas, pressão com sementes ou 

microesferas (MAFETONI; SHIMO 2016; PRADO; 

KUREBAYASHI; SILVA, 2018). 

 O Shiatsu também faz parte da MTC cujo enfoque é a 

recuperação e manutenção da qualidade de vida dos sujeitos, 

uma vez que o processo saúde-doença configuram-se com 

processos conhecidos como continuun levando em conta a 

multidimensionalidade do conceito de saúde relacionados aos 

aspectos econômicos, socioculturais, além de estarem ligados 

à experiência pessoal e ao estilo de vida de cada indivíduo 

(CARDOSO; POLEZEL; PADILHA, 2014). 

 A cromoterapia é uma prática terapêutica que utiliza as 

cores do espectro solar, como vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul, anil e violeta, com o intuito de restaurar o equilíbrio 

físico e energético do corpo (BRASIL, 2018). 

No primeiro momento foi discutido a conjunta da unidade 

e de seus trabalhadores. No segundo momento, o ambiente da 
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unidade foi divido em três ambientes para a utilização das PICS. 

No terceiro, os trabalhadores relataram melhora da tensão. No 

quarto e último momento, foi discutido a importância se manter 

esses tipos de atividades voltadas a Saúde do Trabalhador uma 

vez na semana para benefício da saúde e manutenção do 

serviço pelo cuidado com a saúde, conforme mostra a Figura 4 

e 5. 

Ao final do ECS foi elaborado um relatório e uma 

apresentação com uso de projetor multimídia das ações de 

caráter intervencionistas para socialização dessa experiência 

com os demais colegas de turma, assim como preceptores e os 

demais docentes supervisores, em datas previamente 

agendadas. 

Figura 04. Aplicação da cromoterapia e da auriculoterapia 

 
Fonte: Autores 
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Figura 5. Aplicação do Shiatsu. 

 
 

CONCLUSÕES  

 

Embora o estágio supervisionado faça parte do processo 

de conclusão da graduação em enfermagem, não deixa de ser 

parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, como 

um fenômeno complexo para além da discussão presente 

estudo. Nesse sentido, vivenciar o ser enfermeiro no contexto 

da Atenção Básica permite ao acadêmico concluinte aprender 

na prática com os diferentes cenários possíveis de serem 

encontrados e com subsídios do aporte teórico intervir na 
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realidade com competência científica técnica, ética, política e 

cidadã. 

Foi possível entender que no processo do cuidado em 

saúde, o enfermeiro exerce um papel central de destacado 

protagonismo para a manutenção da saúde e do serviço na 

unidade. A participação nesses momentos prepara o 

acadêmico para o exercício profissional nessa modalidade de 

Atenção à Saúde imprimindo-lhes a vontade e o compromisso 

social para qual estão sendo formados não deixando de 

mencionar fortes contribuições na formação da identidade 

profissional do enfermeiro. 

Nessa conjuntura, também foi possível concluir que a 

introdução de ferramentas propostas por políticas públicas que 

contribuem na organização do serviço, como o Prontuário 

Eletrônico do Cidadão e o Acolhimento com escuta qualificada, 

possibilitam a todos os profissionais de saúde, em praticar os 

enfermeiros, melhor qualidade para execução das atividades 

inerentes a cada processo de trabalho, aumentando a eficácia 

e a eficiência em dar resolubilidade as demandas emergentes 

dos usuários de saúde. 
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RESUMO: O saneamento básico e as condições de potabilidade 
da água para consumo humanoencontram-se entre os 
principais determinantes sociais de saúde. Pessoas que não 
dispõem de acesso ao abastecimento de água tratada, tornam-
se susceptíveis a doenças de veiculação hídrica, como:  
verminoses, hepatite, poliomielite e doenças gastrointestinais. 
Esse estudo teve como objetivo identificar os impactos na 
saúde dos moradores a partir do consumo da água 
disponibilizada no município de Borborema - PB. Esta pesquisa 
deu-se através da realização de entrevista gravada a partir de 
um instrumento orientador semiestruturado levantando os 
dados sócios ocupacionais, econômicos, condições de 
moradia, de acesso água e de saúde da população. A 
população amostral foi composta 10 usuários da Unidade de 
Saúde da Família - I residentes no município de Borborema no 
período de fevereiro de 2017. Para interpretação dos dados foi 
utilizada a análise de conteúdo propostas por Bardin, em 
seguida foi discutido o material onde envolveu o entendimento 
do pesquisador sobre a temática e análise à luz da literatura 
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pertinente. Os resultados obtidos na pesquisa e as análises das 
entrevistaspossibilitaram concluir que as condições de acesso 
à água potável para consumo humano no município Borborema 
não é garantida como direito conforme os critérios 
determinados pela Organização Pan-Americana de Saúde. 
Palavras-chave:Abastecimento de água. Saneamento Básico. 

Saúde pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico é um conjunto de medidas 

essencial e existencial para o ser humano, experiências 

vivenciadas por diversas sociedades levaram a compreensão 

de que existe uma relação intrínseca entre o homem e o meio 

ambiente na produção da saúde-doença, a preocupação com o 

saneamento básico vem desde a antiguidade, onde a natureza 

sempre teve papel fundamental, reciclando os próprios detritos 

que eram deixados pelo homem, porém com o desenvolvimento 

e crescimento das grandes cidades tem estimulado o descarte 

de resíduos deixados pelo homem, estes superam a 

capacidade que a natureza possui em decompor os mesmos de 

uma forma eficaz, aumentando assim o risco de uma grande 

variedade de doenças (SOUZA,2014).  

Uma grande parte da população mundial continua a não 

ter acesso adequado à água potável e ao esgotamento 

sanitário, o que é o resultado de injustiça social e desigualdades 

estruturais. As decisões sobre as políticas relacionadas aos 

serviços de água e esgotamento sanitário em todo o mundo, 

incluindo a Europa, têm quase sempre sido implementadas na 

ausência de debate público democrático (ALEIXO, 2016). 

No Brasil, o crescimento desordenado das cidades, 

aliado à falta ou a um inadequado sistema de saneamento 
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básico, têm resultado no agravamento do quadro 

epidemiológico. Além disso, tem causado sérios danos ao meio.  

O investimento em saneamento é uma das formas de se 

reverter o quadro existente. Isso, porque o saneamento 

promove a saúde pública preventiva, reduzindo a necessidade 

à busca pelos estabelecimentos de saúde, porque elimina a 

chance de contágio por diversas moléstias. Nesse sentido, 

acredita‐se que onde há o acesso ao saneamento básico 

adequado, as possibilidades de uma vida mais saudável são 

maiores (MACIEL; FELIPE, 2015).  

As relações entre o consumo de água e o aparecimento 

de doenças estão intimamente ligadas as condições 

hidrossanitárias (armazenamento, canalização e distribuição) 

de água a população, bem como das condições de potabilidade. 

Entre as principais doenças relacionadas a ingestão de água 

encontram-se as doenças virais (hepatite A, poliomielite), 

bacterianas (as doenças transmitidas por alimentos) e 

verminoses (Giardia e Cryptosporidium) entre outras 

(SHUROFF; TOZE, 2014). 

Possuindo um caráter alarmante no número de casos as 

doenças infecciosas ainda constituem um problema de saúde 

pública no Brasil, muito embora este a proporção total de mortes 

causadas por elas tenha caído, de 50% para 5% ao longo dos 

últimos oitenta anos. No Brasil é significante que a grande 

quantidade de mortes por doenças relacionadas ao 

saneamento básico, as infectocontagiosas são infecções 

respiratórias e os óbitos evidenciados pela mesma se dão em 

maior quantidade nos adultos do que nas crianças. Houveram 

reduções importantes na taxa de mortalidade por diarreias, 

doenças preveníveis pela vacinação (SEGURADO, 

CASSENOTE E LUNA 2016).  
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Uma pesquisa nacional realizada a partir dos dados do 

Sistema de Informação de Atenção Básica com 

aproximadamente 57,6% da população brasileira em 2013 

revelou que no município de Borborema-PB cerca de 51% dos 

domicílios possuíam rede pública de esgoto e 25,1% possuíam 

esgoto por fossas sépticas.  

Constatou-se também que 23,8% dos domicílios o 

esgoto é a céu aberto. Embora os dados apresentem-se com 

indicadores relativamente positivos observando à média 

nacional a realidade junto aos municípios rurais são bem 

precárias, a exemplo de Borborema-PB. A pesquisa também 

apontou que 28,17% dos domicílios em Borborema-PB 

dependem de poços e/ou nascentes (BRASIL, 2013). 

A produção da saúde baseia-se no acesso as condições 

políticas, econômicas e de caráter socioambiental capazes de 

intervir nos determinantes e condicionantes de saúde que 

passam a contribuir na forma de adoecer e morrer da 

população. Dentre os aspectos relevantes destacam-se as 

condições de acesso ao saneamento básico enquanto 

intervenções de saúde pública reconhecida entre as mais 

efetivas na redução das doenças de veiculação hídrica. 

A discussão do saneamento básico e a sua importância 

para a promoção da saúde perpassa indubitavelmente pelo 

conceito ampliando de saúde que compreende o bem-estar 

biofísico, psíquico e social dos sujeitos e sua inter-relação com 

os determinantes e condicionantes sociais de saúde. O acesso 

a água pode proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 

que a possuem, quando a mesma é potável, de boa qualidade 

para ser utilizada nos diversos tipos de setores do dia a dia 

como alimentação, higiene, prevenção de doenças e os 

cuidados básicos de um ser humano (HORA, 2015). 



SANEAMENTO BÁSICO E OS IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA:A QUESTÃO DA 
ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA-PB 

1062 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do 

homem que exercem ou pode exercer efeito deletério sobre o 

seu bem-estar físico, mental ou social. Configurando-se nos 

agrupamentos de ações socioeconômicas que tem por 

finalidade atingir a salubridade ambiental ou promover o 

aperfeiçoamento de circunstancias favorável ao pleno gozo de 

saúde (OLIVEIRA, 2014).  

Nos países desenvolvidos em que o saneamento básico 

é universal as doenças de veiculação hídrica são escassas. Tal 

realidade se dá pela proteção das fontes de água e instalações 

do sistema de esgotamento sanitário. Contudo, nos países em 

via de desenvolvimento a realidade dos serviços de 

abastecimento de água potável e o acesso a rede de 

esgotamento sanitário apresentam-se de forma precária, 

ocasionando milhões de mortes decorrentes de doenças 

evitáveis (MONTGOMERY; ELIMELEC, 2007 apud BRUM; et. 

al., 2016). 

Assim, o acesso universal à água de boa qualidade e a 

implantação/implementação de uma política de saneamento 

básico apresenta-se como importante estratégia na promoção 

da saúde da população e na diminuição dos indicadores de 

morbimortalidade. Todavia essas medidas são negligenciadas 

pela União, Estados e Municípios (GENSER et. al, 2006 apud 

BRUM et. al., 2016). 

Para Schuroff etal apud Toze (2014) dentre os principais 

agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas 

destacam-se as bactérias patogênicas, como Salmonela, 

Shigella e Vibrio; os vírus, com ênfase para os da poliomielite e 

hepatite A; e os protozoários, como Giárdia e Cryptosporidium. 

Observa-se ainda a presença de “coliformes”, as quais 
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pertencem à família Enterobacteriaceae, sendo a Escherichia 

coli o principal indicador de contaminação fecal recente. 

A nível mundial um dos principais problemas de saúde 

pública consiste em doenças que surgem pela falta do 

saneamento básico, que podem ser por parasitas intestinais, 

elevando as taxas de morbimortalidade nos principais países 

em desenvolvimento. O clima tropical de alguns países são 

fatores importantes na proliferação de pragas e, 

consequentemente, toxinas elevando o risco de contrair 

doenças parasitárias, incluindo infecções por vermes o risco a 

saúde pública (KLEIN, 2017).  

Algumas doenças podem se manifestar com uma 

frequência maior devido a falta do saneamento básico como a 

dengue, diarreias, leptospirose e outras, observa-se que 

algumas dessas doenças possuem alto potencial de 

disseminação de pessoas para pessoa através da via fecal-oral 

(NUGEM, 2015). 

Os efeitos negativos sobre a saúde humana decorrente 

ao não acesso ao saneamento básico são diversos.  A 

deficiência dos serviços se saneamento básico tem profunda 

correlação com questões de saúde publica e de degradação do 

meio ambiente. A falta de saneamento básico e a precariedade 

dos serviços contribuem para a incidência de infecções 

gastrointestinais de origem infecciosa presumível. Ademais, a 

falta de saneamento é a principal causa de degradação 

ambiental das bacias hidrográficas brasileiras, principalmente 

daquelas onde estão situadas grandes metrópoles. Essa 

situação de carência permite a disseminação de doenças de 

veiculação hídrica, com impactos negativos em campos como 

educação, trabalho, economia, biodiversidade, disponibilidade 

hídrica e outros (ARAUJO, 2016). 
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Para além dos problemas gastrointestinais as formas de 

morbimortalidade por veiculação hídrica são inúmeras e 

passam a afetar sobre maneira crianças e idosos. No mundo, a 

doença diarreica aguda (DDA) ainda se configura como um 

importante problema de saúde pública, representando uma das 

principais causas de morte em menores de 5 anos de idade.  

Nesse sentido é importante salientar que a taxa de mortalidade 

infantil pode ser vista como um sumário da qualidade de vida 

que prevalece em uma determinada população permitindo 

comparar os níveis em locais distintos (GOMES, 2017). 

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar 

ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade 

de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade 

de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a 

atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um 

direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 

11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais (SOUSA, 

2016). 

Na fase de tratamento para que seja considerada potável 

é importante eliminar todas as substâncias originalmente 

presentes na água, que lhe confere cheiro peculiar ou gosto. Os 

padrões de potabilidade obedecem aos limites de tolerância de 

modo a garantir as características de água potável. 

Em linhas gerais os padrões físicos (cor, turbidez, odor e 

sabor), químicos (presença de substância química) e 

bacteriológicos (presença de micro-organismo vivos) que define 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade que 
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confere a ausência de Escherichia coli ou coliformes tolerantes 

para amostras de 100ml em toda e qualquer situação, incluindo 

fontes individuais como poços, minas, nascentes, dentre 

outros(TOZE, 2014). 

Também é de se esperar que em países mais 

desenvolvidos, estes padrões sejam mais rigorosos, 

considerando a maior disponibilidade de recursos e o maior 

domínio de tecnologia apropriada. Normalmente, as legislações 

especificas de cada região ou pais, regem-se pelas 

recomendações da organização mundial de saúde 

(AUTOMARE , 2015). 

Tendo em vista essa realidade, a proposta investigativa 

desse estudo objetiva identificar os impactos na saúde dos 

moradores a partir do consumo da água disponibilizada no 

município de Borborema –PB. 

A escolha da temática justifica-se pela importância de se 

identificar a forma de adoecimento e sua relação com as 

condições de saneamento básico, o aparecimento de doenças 

de vinculação hídrica por falta de políticas públicas que 

intervenham sobre essa realidade. 

 

MATERIAS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter 

exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. As 

pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores, ou seja, estabelecer 

maior familiaridade com o problema (DYNIEWICZ 2014). 
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A pesquisa de campo permite a aproximação entre o 

pesquisador e a realidade sobre a qual formulou perguntas, 

buscando testar e aprofundar seu conhecimento hipotético 

(DYNIEWICZ 2014).  

De acordo com (BAUER; GASKELL, 2017) os dados da 

pesquisa qualitativa são coletados nas interações sociais e 

analisados subjetivamente pelo pesquisador, pois nesta 

modalidade a preocupação é com o fenômeno. 

Para a execução da pesquisa foi realizada a entrevista 

gravada e armazenada em um gravador e norteada por um 

roteiro semiestruturado composto por questões objetivas e 

subjetivas. Após a autorização para a gravação da entrevista, a 

mesma foi realizada por meio de um aparelho celular. O tempo 

gasto para responder a essa entrevista ficou entre 10 a 15 

minutos. As questões objetivas abordadas trouxeram o perfil 

sócio e demográfico, e as questões subjetivas deu-se sobre a 

percepção dos moradores de Borborema sobre as condições 

da água da cidade e sua possível relação com doenças. 

O local de realização da pesquisa se deu em uma 

Unidade Básica de Saúde PSF I, situado no Conjunto Nova 

Esperança – Bairro Nova Esperança, município de Borborema, 

Brejo Paraibano, no período de janeiro a março de 2017.O 

Universo amostral foi composto por 10 usuários da Unidade 

Básica de Saúde PSF I. Os critérios de inclusão  pautou-se  

sobre  a  população  residentes  da  cidade  de Borborema, que 

sejam usuários da UBS escolhida e maiores de 18 anos e que 

submeteram-se a participar da pesquisa. Já os critérios de 

exclusão deu-se para os menores de 18 anos e não residentes 

na área de abrangência do PSF I. 

Para tratamento e analise dos dados optou-se pela 

utilizadas das etapas propostas por Bardin, que são elas: 1ª 
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Etapa – Pré-análise: foi realizada a partir da leitura flutuante do 

material coletado, de acordo com as entrevistas. Nessa fase, 

ocorreu a organização do material, de maneira a responder 

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

material prático foi classificado em três categorias e a 3ª Etapa 

- Interpretação dos resultados obtidos: foi discutido o material 

onde envolveu o entendimento do pesquisador sobre a temática 

e análise à luz da literatura pertinente. 

Os procedimentos éticos norteadores do referido estudo 

foi realizado com usuários atendidos na Unidade Básica de 

Saúde que aceitaram participar voluntariamente do mesmo, 

sendo previamente informados do processo pelo qual iriam 

passar, sendo caracterizada sua participação mediante a 

assinatura do termo. O desenvolvimento destapesquisa seguiu 

rigorosamente todas as exigências preconizadas pela 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, especialmente aquelas contidas no item 

IV. 3 e IV.5. Em observância à referida Resolução a coleta de 

dados teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa, 

seguido pelo CAAE: 61878116.9.0000.5176. 

Toda pesquisa oferece risco, mesmo que seja mínimo ou 

não previsível, no caso desta pesquisa tem a possibilidade de 

exposição da identidade dos participantes, neste caso, os 

usuários serão identificados por numeração de acordo com a 

ordem de realização das entrevistas.  

Caso ocorra à exposição do participante, além da 

suspensão da atividade, o pesquisador responsável estará 

acompanhando todo processo de recuperação presente e 

futuro dirigido ao pesquisado e na ocasião de qualquer dano 

materializado será ressarcido e indenizado nos limites do 
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prejuízo evidenciado. Diante de algum dano físico ou 

psicológico, os pesquisados serão encaminhados 

imediatamente para as Clinicas de Enfermagem e de Psicologia 

do UNIPÊ para atendimento.  

O atendimento pela enfermagem será através do pronto 

atendimento que funciona dentro da clínica de enfermagem e 

todos os participantes têm treinamento em urgência e 

emergência. Na clínica de psicologia será atendido pela 

psicóloga que poderá trazer esclarecimento e conforto sobre os 

seus sentimentos durante e após a pesquisa. 

Os benefícios esperados por esta pesquisa contribuirão 

para o conhecimento acerca da qualidade da água consumida 

no município e seus impactos na saúde da população. Além 

possibilitará estratégias de políticas de saúde e gestão das 

águas na promoção da saúde da população, bem como na 

prevenção de doenças. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quanto ao perfil sócio demográfico dos entrevistados 

constatou-se que 100% (10) são do sexo feminino e 90% (9) 

destas são casadas ou possuem união estável com seus 

companheiros. No que refere-se a idade verificou-se que 30% 

(3) são de faixa etária de 18 a 25 anos de idade, 30% (3) de 26 

a 40 anos e 40% (4) acima de 40 anos de idade. 

Quanto a escolaridade observou-se que a maioria possui 

baixa escolaridade, com destaque de 50% (5) com ensino 

fundamental incompleto. E, os demais encontram-se entre 

analfabeto, ensino fundamental, ensino médio incompleto, 

ensino superior incompleto e ensino superior completo que 

representam respectivamente 10% (1) cada. 
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No quesito renda, os dados revelaram que 70% (7) 

dessas mulheres recebem menos de um salário mínimo, cuja 

fonte é a inserção dessas famílias no Programa Bolsa Família 

como uma única renda de sobrevivência. 20% (2) recebem de 

1 a 2 salários mínimos e apenas 10% (1) recebe de 3 a 4 

salários. Não obstante, essas informações passam a ser 

reafirmadas quando questionadas a cerca de suas ocupações. 

Observou-se que 70% (7) das mulheres são do lar, 10% (1) 

agricultora, 10% (1) feirante e 10% (1) é professora 

respectivamente. 

Para uma melhor sistematização das entrevistas as 

mesmas foram categorizadas em quatro grupos de análise: 1) 

acesso a água potável; 2) forma de utilização da água; 3) 

conhecimento sobre a qualidade da água e 4) condições de 

saúde referida. 

 

Categoria 1: Acesso a água potável 

 

 

“Tenho, eu tenho água da rua e água da cacimba” (Entrevistada nº 

8). 

 

“Tenho, na minha casa chega água da rua, e eu pego água do poço 

também” (Entrevistada nº 4) 

 

“Tenho, na minha casa chega água da rua, e eu pego água da 

cacimba.” (Entrevistada nº 10). 
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De acordo com as falas acima todos os entrevistados 

possuem acesso à água disponibilizada por diversas fontes 

seja a rede pública, cacimbas ou poços. 

De acordo (AMBROSO, 2014) as principais fontes de 

abastecimento de água no meio rural são os poços rasos e 

nascentes, e apresentam condições susceptíveis à 

contaminação. Para esse mesmo autor as maiorias dos poços 

são velhos, próximos a fontes de contaminação a exemplo de 

fossas e áreas de pastagens de animais. 

Segundo (OLIVEIRA, 2016) os serviços de 

abastecimento de água nas áreas rurais ainda estão bem 

defasados em relação aos centros urbanos. Mas, prover 

abastecimento de água, a um custo acessível, para as áreas 

urbanas mais pobres e cada vez mais populosas, também tem 

sido um desafio. 

 

Categoria 2: Utilização da água 
 

“quando a água da rua não esta muito preta eu tomo banho, escovo 

os dentes, lavo louça, agora pra bebe eu só bebo da cacimba” 

(Entrevista nº 6). 

 

“as vezes eu utilizo a água da rua para tomar banho, escovar os 

dentes e as demais atividades. Só a água pra beber é que eu compro 

água mineral. As vezes a água pública esta com um cheiro muito forte 

e muito escura, ai eu utilizo água da cacimba pra fazer a higiene 

pessoal” (Entrevista nº 7). 
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“ água de bebe é do poço a água de tomar banho é da rua, a de 

escovar osdente é da rua também e as outras coisas é da rua 

também” (Entrevista nº 10). 

  

Conforme observa-se nos relatos acima, os 

entrevistados afirmaram fazer utilização da água dos poços e 

cacimbas para ingesta, mesmo em condições insatisfatória. 

Tal realidade forjada pelo “bom aspecto” da água confere 

aos consumidores uma confiança a cerca da pureza o que 

pressupõe que tais características contribuam para agregação 

de valor no sentido de tratar essa água em algum processo de 

desinfecção, o queminimizaria o risco de enfermidades 

decorrentes da água (CRAUNCE, 1997; COOL G, 2010; SILVA, 

2003 apud BURGOS et al., 2014). 

No que concerne a água de rede pública encanada às 

residências, os moradores consideraram “suja”, “fétida” e de cor 

“escura” e a mesma é utilizada para as atividades de higiene 

pessoal e doméstica, quando possível. 

 

Categoria 3: Conhecimento sobre a qualidade da água 
 

Não sei, o povo da dengue as vezes olha, mar num sei não (Entrevista 

nº 4) 

 

Não sei (Entrevista nº 6) 

 

Não é tratada. A água do jeito que vem fazemos uso. (Entrevista nº 

7) 
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Conforme relatos acima a maioria dos entrevistados 

afirmaram não ter ciência sobre a qualidade da água, o que 

denota um desconhecimento acerca dos riscos à saúde aos 

quais estão submetidos. 

Para Moura (2017)esse desconhecimento está 

relacionado ao consumo da água das fontes por longos 

períodos sem ocorrência de problemas evidentes o que provoca 

uma sensação de água “limpa” e “pura”, ou seja, em condições 

de potabilidade.  

Nessa perspectiva SILVA et al., 2012 apud DUARTE et. 

al 2015 alerta que é eminente a existência de programas 

educativos que aborde questões relativas ao tratamento 

domiciliar da água para todos que façam uso de fontes 

alternativas de abastecimento de água. 

 

Categoria 4: Condições de saúde referida 
 

Em dezembro do ano passado eu tive muita diarreia, dor de cabeça. 

A semana passada eu tava ruim que só. (Entrevista nº 2). 

 

É mais difícil eu adoecer, agora Nego, meu marido adoece. Semana 

passada ele foi pro hospital de Serraria com diarreia, tomou injeção e 

os remédios que o médico passou. Era um dor no pé da barriga tão 

grande meu filho. Uma vez ou outra ele aparece com isso. (Entrevista 

nº 4). 

 

Sim, tive diarreia nos últimos meses. Graças a Deus não tive dor. 

Apenas vomitei varias vezes e uma forte diarreia. (Entrevista nº 7). 
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No ultimo ano e agora, já faz dia que estou indo ao banheiro de 

instante e instante. Tô com uma diarreia braba (Entrevista nº 9). 

 

Ao se debruçar sobre as condições de saúde referida 

pelos entrevistados era unânime os processos de 

adoecimentos decorrentes à água e as condições de 

saneamento básicos. Entres os mais relatados verifica-se dores 

estomacais, diarreias, vômitos, febre e muitas das vezes eram 

diagnosticadas como uma “virose” e reincidiam 

constantemente, conforme se pode notar nas falas acima. 

Corroborando com essa discussão, (DANELUZ; 

TESSARO, 2015) afirmam que a água de consumo humano é 

um dos importantes veículos de enfermidades diarréicas de 

natureza infecciosa, o que torna primordial a avaliação de sua 

qualidade microbiológica As doenças de veiculação hídrica são 

causadas principalmente por microrganismos patogênicos de 

origem entérica, animal ou humana, transmitidos basicamente 

pela rota fecal-oral, ou seja, são excretados nas fezes de 

indivíduos infectados e ingeridos na forma de água ou alimento 

contaminado por água poluída com fezes.  

O quadro abaixo refere-se a análise da água fornecida a 

população da cidade de Borborema entre os anos de 2014 e 

2017. 
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Quadro 1 –Relatórios das análises de água. Borborema-PB, 

2014-2017. 

 

Ano 
Ponto de 

coleta 

Coliforme

s totais 

Escherichia 

Coli 

Cor 

Aparente 
Turbidez Conclusão 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR4 NR 5.0UH 2.86UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 9.99 UT Insatisfatória 

2014 
Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 10.0UH 9.99 UT Insatisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 1.91 UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 1.87 UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 3.70 UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 9.99 UT Insatisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 4.18 UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 1.95 UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 5.0UH 2.14 UT Satisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 10.0UH 9.99 UT Insatisfatória 

2014 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR 100.0UH 9.99 UT Insatisfatória 

2015 
Poço raso/ 

Cacimba 
Presente Presente 30.0 UH 5.36 UT Insatisfatória 

2015 Poço raso/ 

Cacimba 
Presente Presente 30.0 UH 8.26 UT Insatisfatória 

2015 Poço raso/ 

Cacimba 
NR NR NR NR Insatisfatória 

2015 Fonte/nas-

cente/mina 
Presente Presente 20.0 UH 8.56 UT Satisfatória 

2015 Poço raso/ 

Cacimba 
Presente Ausente 5.0 UH 3.28 UT Insatisfatória 
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2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente 40.0 UH 15.1 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente 40.0 UH 6.99 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente 40.0 UH 14.7 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente NR 4.93 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente NR NR 6.04 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Ausente NR 202 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Não realizada NR 9.88 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Ausente NR 2.83 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Ausente NR 4.12 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente NR 3.77 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente NR 4.20 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
NR NR NR 7.53 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente NR 7.09 UT Insatisfatória 

2016 
Açude//reserv

atório 
Presente Presente NR 29.9 UT Insatisfatória 

2016 
Torneira após 

reservação 
Presente Presente 5.0 UH 0.25 UT Insatisfatória 

2016 
Poço raso/ 

Cacimba 
Presente Presente 5.0 UH 3.85 UT Insatisfatória 

2017 
Fonte/Nascen

te/Mina 
Presente Presente 5.0 UH 1.58 UT Insatisfatória 

2017 Chafariz Presente Presente 5.0 UH 5.86 UT Insatisfatória 

2017 Chafariz Presente Presente 5.0 UH 1.64 UT Insatisfatória 

2017 
Ponto de 

captação 
Presente Ausente 80.0 UH 14.00 UT Insatisfatória 

2017 Chafariz Presente Presente 40.0 UH 13.50 UT Insatisfatória 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Borborema. 
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Os dados da tabela foram analisados desde o ano de 

2014 a 2017, avaliando a qualidade da água de poços do tipo 

cacimba e rasos para consumo humano na área urbana do 

município de Borborema, por meio de indicadores 

microbiológicos, físico-químicos e do índice de qualidade de 

água (IQAS).  

Algumas patologias que acometem os seres humanos 

estão relacionadas à qualidade da água, dentre elas, podem 

ser citadas como exemplo: hepatite A e E, cólera, febre tifoide, 

doenças entéricas e diarreicas causadas por bactérias, 

parasitas e vírus. De acordo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a água contaminada é responsável por 80% das 

doenças em países em processo de desenvolvimento, como o 

Brasil (BEZERRA; NOGUEIRA, 2017).  

As doenças acarretadas pela água podem ser 

classificadas como doenças de origem hídrica e doenças de 

transmissão hídrica, as primeiras são geradas por substâncias 

orgânicas ou inorgânicas presentes na água em concentrações 

superiores aos padrões para consumo humano, enquanto, as 

doenças de transmissão hídrica, a água atua como condutor do 

agente infeccioso como, por exemplo, micro-organismos 

patogênicos. De acordo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a água contaminada é responsável por 80% das 

doenças em países em processo de desenvolvimento, como o 

Brasil (BEZERRA; NOGUEIRA, 2017). 

Uma forma perigosa de poluição da água ocorre quando 

fezes humanas ou de outros animais são introduzidas em seu 

abastecimento. Muitas doenças são transmitidas pela via oral-

fecal, em que o contaminante é disseminado pela a água e 

ingerido. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
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estima que as doenças transmitidas pela água no mundo sejam 

responsáveis por mais de 2 milhões de mortes a cada ano, 

principalmente entre crianças com menos de cinco anos 

(BEZERRA; NOGUEIRA, 2017).  

A ausência de infraestrutura de saneamento básico 

compromete o bem-estar e a saúde da população. No Brasil, a 

população possui a disponibilidade 84% de água tratada essa 

questão esta relacionada com o processo de gestão dos 

resíduos e saneamento na área rural, onde possui uma 

demanda com qualidade, entretanto o tratamento não é 

adequado (BORGA; CAMPOS, 2018). 

Investir em saneamento é, portanto, facilitar o acesso ao 

abastecimento de água de qualidade, viabilizar a coleta e o 

tratamento de esgoto e a adequada disposição de resíduos 

sólidos. Nesse contexto, o conceito de saneamento vai muito 

além de uma barreira entre os seres humanos e o meio 

ambiente. Ele deve ser entendido como parte integrante de um 

sistema que vise o desenvolvimento sustentável e a promoção 

de controle e da prevenção de doenças (MURTHA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos na pesquisa e as análises das 

entrevistas possibilitaram concluir que as condições de acesso 

à água potável para consumo humano no município Borborema 

não é garantida como direito conforme os critérios 

determinados pela Organização Pan-Americana de Saúde. 

Essa realidade expõe a população a diversas formas de 

adoecimentos em decorrência a qualidade da água.  

Um dado relevante é a ocorrência constante de diarreias, 

vômitos, febre e dores estomacais com níveis de intervenção 
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hospitalar sem nenhuma medida de promoção à saúde e 

prevenção a doenças e agravos que ultrapassem os limites de 

um modelo biomédico, com ênfase nas ações curativa, tratando 

as consequências e não as causas atingindo, sobretudo, as 

crianças menores de 1 ano de idade que segundo dados da 

Secretaria Municipal de Saúde no período de 2015 a 2016 

constatou que 66,7% dos casos ocorridos encontravam-se 

nessa faixa etária, evoluindo muitas vezes em intervenções 

médicas e de internação hospitalar . 

Tal realidade exprimi o perfil da maioria dos municípios 

do interior do Estado da Paraíba, com indicadores de baixa 

escolaridade, falta de emprego e renda sobretudo por parte do 

gênero feminino e consequentemente baixos salários. 

Elevando cada vez mais a necessidade de intervenção de 

Programas Sociais de redistribuição de renda, a exemplo do 

Bolsa Família. É importante observar que o não acesso a renda, 

a escolaridade e as políticas sociais implicam 

consideravelmente na produção do binômio saúde-doença da 

população com práticas de prevenção de doenças e agravos 

bem como na ações relativas a promoção da saúde. 

O estudo apontou ainda para uma invisibilidade da 

informação em saúde dos problemas ocasionados por 

veiculação hídrica no município lócus da pesquisa . Revelou a 

escassez de dados epidemiológicos que proporcione uma 

gestão da política de saúde voltada a questão do saneamento 

básico e seus impactos na saúde da população, sobremaneira, 

referido nesse estudo no acesso a água. 

Para tanto, sugere-se que novas pesquisas possam ser 

desenvolvidas no sentido de aprofundar a questão da água e 

seus impactos na saúde pública e evidencia a necessidade de 

uma maior intervenção do poder público na produção de saúde 
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da população mediante a promoção de políticas públicas intra 

e intersetorial que favoreça o acesso água boa e de qualidade 

para todos. 
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RESUMO: A febre de chikungunya é uma doença causada por 
arbovírus, cuja principal via de transmissão ocorre por meio dos 
vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus, se caracteriza por 
febre de início súbito e poliartralgia e/ou poliartrite intensa, 
debilitante, podendo ou não cronificar.  No ano de 2014 foram 
detectados os primeiros casos autóctones e a primeira grande 
epidemia no Brasil foi registrada em 2016. Esta pesquisa 
objetiva conhecer o sistema de vigilância da febre de 
Chikungunya no Brasil mediante uma revisão integrativa em 
documentos institucionais do Ministério da Saúde. Foram 
pesquisadas publicações oficias entre 2014 e 2018, nos 
idiomas português e inglês, utilizando as bases de dados 
BVS/MS, Saúde Legis e no Portal do MS, sendo selecionados 
13 títulos. O Ministério da Saúde lançou portarias, notas 
informativas, livros, manuais, fluxogramas e promoveu eventos 
sobre o tema a fim de preparar a união, os estados, os 
municípios e o Distrito Federal para seu enfrentamento. Nas 
publicações foram identificados cinco temas principais: 
vigilância epidemiológica, controle vetorial, assistência à saúde, 
diagnóstico laboratorial e financiamento de ações. A presente 



SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA FEBRE DE CHIKUNGUNYA: UMA REVISÃO 
DOCUMENTAL 

1083 
 

revisão permitiu conhecer o sistema de vigilância da febre de 
chikungunya implantado no Brasil que, apesar dos esforços, 
necessita de avaliações contínuas para uma melhor 
compreensão das tendências e adequação do sistema. 
Palavras-chave: Chikungunya. Vigilância. Revisão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Poliartralgia e/ou Poliartrite intensa e aguda afetando 

tornozelos, punhos, falanges, joelhos e cotovelos por semanas, 

meses ou anos, associada a uma febre de início súbito, são as 

principais características da febre de chikungunya (CHIKF), 

doença de etiologia arboviral pelo Vírus Chikungunya (CHIKV), 

cujo nome deriva de sua manifestação física mais pronunciada: 

a aparência curvada ou dobrada dos portadores (BRASIL, 

2017a). 

O repasto sanguíneo das fêmeas dos mosquitos das 

espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo 

CHIKV é a principal via de dispersão viral em humanos, 

contudo, há demonstração da ocorrência de transmissão 

humano-humano por via vertical (materno-fetal) (BANDEIRA et 

al, 2016a) e indícios ainda não confirmados da  via horizontal 

através do sêmen e possível transmissão sexual (BANDEIRA 

et al, 2016b). 

Historicamente, as epidemias da doença apresentaram 

um movimento cíclico, caracterizado por surtos remotos 

intercalados com períodos de silêncio epidemiológico, variando 

de anos a décadas (BRASIL, 2017a). Este perfil é 

provavelmente de origem multicausal e provavelmente inclui 

determinantes ambientais, ecologia de mosquitos, genética 
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viral, comportamento humano e diferenças na suscetibilidade a 

infecções em humanos e vetores (SILVA JUNIOR et al., 2018). 

Sobre a sua disseminação geográfica autóctone, sabe-

se que até finais do ano de 2013, abrangia a África, as ilhas do 

Oceano Índico e a região do Pacífico, incluindo a Austrália e a 

Ásia. Nas Américas, entre 2004 e 2011, houve registros de 

casos importados esporádicos no Brasil, Canadá, Estados 

Unidos, Guadalupe, Guiana Francesa e Martinica (OPAS, 

2015). 

Epidemias de importantes magnitudes ocorreram na Ilha 

da reunião, entre 2005 e 2006, com 244.000 pessoas infectadas 

e 203 óbitos e em Saint Martin, Guadalupe e Martinica, entre 

2013 e 2014, cuja transmissão autóctone se espalhou por 

quase todas as ilhas do Caribe e da América continental, sendo, 

ao final de 2014, notificados 1,6 milhões de casos nas Américas 

com 253 mortes (OPAS, 2015). 

A história da doença no Brasil se inicia a partir de 2014, 

quando foram detectados os primeiros casos autóctones nos 

estados do Amapá e da Bahia, sendo notificados ao final deste 

ano 3.193 casos, destes 2.165 foram confirmados (BRASIL, 

2015).  Em 2015 houve aumento com o registro de 38.499 

casos prováveis (BRASIL, 2018). 

  A primeira grande epidemia começou em 2016 com 

277.882 casos prováveis, incidência de 134,8 casos/100 mil 

hab. e 216 óbitos confirmados, sendo a região nordeste a mais 

incidente com 415,7 casos/100 mil hab. e com o maior número 

de óbitos confirmados com 197 casos. Em 2017, casos 

prováveis no país totalizaram 185.737, incidência de 90,1 

casos/100 mil hab. e 173 óbitos confirmados (BRASIL, 2018; 

BRASIL, 2017a).  
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Uma combinação de fatores contribuiu para a 

emergência e disseminação do CHIKV no Brasil, entre eles a 

alta dispersão dos vetores potenciais desses vírus: o Ae. 

aegypti e o Ae. Albopictus (AZEVEDO et al., 2015), a 

suscetibilidade da população (WEAVER; FORRESTER, 2015) 

e a detecção de casos importados desde 2010. 

Conforme Silva Junior et al. (2018), a prevenção de 

infecções por CHIKV deve ser planejada dentro de uma 

abordagem global e multifatorial. Esta estratégia interdisciplinar, 

atualmente enquadrada no conceito de Saúde Única, deve 

assim integrar todos os aspectos dos cuidados de saúde para 

seres humanos, animais e o ambiente. 

O aumento dos casos autóctones de chikungunya, com 

o registro de casos graves e a ocorrência de óbitos, refletiu-se 

em maior demanda por serviços de saúde, necessidade de 

recursos financeiros e humanos e desenvolvimento de 

atividades de vigilância e controle vetorial, no intuito de 

minimizar seus efeitos (MESSIAS DA SILVA et al., 2018; 

BRASIL, 2018). 

Embora o surgimento e a disseminação do CHIKV não 

possam ser previstos com exatidão, comparações com outros 

arbovírus e epidemias podem revelar semelhanças e padrões 

que oferecem algumas percepções preditivas (WEAVER; 

FORRESTER, 2015), quer sejam para a condução clínica, 

terapêutica e diagnóstica, quer sejam para planejamento e 

reestruturação das estratégias de vigilância e controle. 

No Brasil a co-circulação do CHIKV com  os quatro 

sorotipos virais da dengue (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4) 

e do vírus Zika (ZIKV) nas mesmas regiões, com os mesmos 

suscetíveis, usando um ciclo de transmissão e vetores idênticos 

(BRASIL, 2017a), pressupõe a aplicação das mesmas 
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estratégias de vigilância e controle empregadas no Programa 

Nacional de Controle da Dengue (PNCD) em vigor desde o ano 

de 2002, cuja eficácia tem sido questionada (SANTOS et al., 

2018).  

Desse modo, este estudo teve como objetivo conhecer o 

sistema de vigilância da febre de chikungunya no Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão integrativa documental, 

orientada pelo seguinte questionamento: “Quais são os 

documentos institucionais do Ministério da Saúde que norteiam 

o sistema de vigilância e controle da febre de chikungunya no 

Brasil?” 

A delimitação inicial dos descritores de assunto se deu a 

partir da pergunta condutora da pesquisa e, posteriormente, 

foram identificados na base dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), sendo eles: chikungunya, vigilância em saúde, 

vigilância epidemiológica, prevenção e controle. 

A Identificação dos documentos institucionais foi feita 

através de busca nas bases de dados informatizadas da 

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS/MS), 

Sistema de Legislação da Saúde (Saúde Legis) e portal 

institucional do Ministério da Saúde (Portal MS). 

Na base BVS/MS foram pesquisados documentos 

publicados entre os anos de 2014 a 2018 e textos completos 

disponíveis nos idiomas português e inglês, as expressões de 

busca utilizadas foram: “chikungunya”, “chikungunya and 

vigilância”, “chikungunya and vigilância em saúde” e 

“chikungunya e vigilância epidemiológica”. A busca na Saúde 

Legis foi refinada por data de publicação de 2014 a 2018, 
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origem Ministério da Saúde, situação vigente e assunto 

“chikungunya”. No Portal MS a busca iniciou com a seleção do 

assunto “Saúde de A a Z” seguida da opção “Chikungunya” e 

na aba “publicações” foram selecionados os documentos.  

Os critérios de inclusão foram: publicações dos tipos 

normas técnicas, livros, manuais, guias, relatórios técnicos e 

folders informativos, publicados entre 2014 e 2018. Critérios de 

exclusão: documentos duplicados e apresentações 

institucionais de slides em congressos e conferência e 

documentos com propostas não implantadas. 

Foram identificados 47 títulos potenciais para inclusão na 

revisão integrativa, após aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão, foram selecionados 13. Para auxiliar a extração de 

dados, sistematização da leitura e demonstração dos 

resultados, foi elaborada uma planilha que conformou os 

seguintes campos: ano e tipo de publicação, título, tema e 

objetivos do documento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mediante a ameaça de introdução da febre de 

chikungunya no Brasil o Ministério da Saúde lançou portarias, 

notas informativas, livros, manuais, fluxogramas e promoveu 

eventos sobre o tema a fim de preparar a união, os estados, os 

municípios e o Distrito Federal para seu enfrentamento.  

Os documentos e variáveis analisadas neste estudo 

estão sistematizados no quadro 1 (e continuações) para melhor 

apresentação dos resultados.  

A partir dos 13 títulos selecionados foram identificados 

cinco temas principais: vigilância epidemiológica, controle 
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vetorial, assistência à saúde, diagnóstico laboratorial e 

financiamento de ações. 

 

Quadro 1 - Síntese dos documentos incluídos na revisão 
integrativa sobre a vigilância da febre de Chikungunya no Brasil. 
Brasil, 2018. (Continua). 

Ano/Tipo de 
publicação 

Título Tema Objetivo 

2014/Portaria 
Portaria 
nº1.271, de 
06/06/2014 

Notificação 
compulsória 

Definir a Lista Nacional 
de Notificação 
Compulsória de 
doenças, agravos e 
eventos de saúde 
pública nos serviços 
de saúde públicos e 
privados em todo o 
território nacional. 

2014/Portaria 
Portaria 
nº2.757, de 
11/12/2014 

Repasse 
financeiro 

Repassar o valor de 
R$ 150.019.037,99, 
em parcela única, no 
Piso Variável de 
Vigilância em Saúde, 
para qualificação das 
ações de vigilância, 
prevenção e controle 
da dengue e 
chikungunya. 

2014/Portaria 
Portaria 
nº2.843, de 
29/12/2014 

Repasse 
financeiro 

Repassar o valor de 
R$ 400.000,00, em 
parcela única, do 
Fundo Nacional de 
Saúde para o Fundo 
Municipal de Saúde de 
Salvador (BA), para 
ações de controle da 
dengue e 
chikungunya, visando 
garantir a 
oportunidade das 
intervenções de 
controle para 
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contenção da 
epidemia. 

Fonte: Próprio autor. 

 
Quadro 1 - Síntese dos documentos incluídos na revisão 
integrativa sobre a vigilância da febre de Chikungunya no Brasil. 
Brasil, 2018. (Continua). 

Ano/Tipo de 
publicação 

Título Tema Objetivo 

2014/Portaria 
Portaria nº2.846, 
de 29/12/2014 

Repasse 
financeiro 

Repassar o valor de 
R$ 500.000,00, em 
parcela única, do 
Fundo Nacional de 
Saúde para o Fundo 
Municipal de Saúde de 
Macapá (AP), para 
ações de controle da 
dengue e do 
Chikungunya visando 
garantir a 
oportunidade das 
intervenções de 
controle para 
contenção da 
epidemia. 

2014/Livro 

Plano de 
Contingência 
Nacional para a 
Febre de 
Chikungunya 

Vigilância, 
assistência à 
saúde, 
comunicação, 
mobilização, 
publicidade e 
gestão 

Definir ações e 
atividades da 
vigilância 
epidemiológica, 
controle vetorial, 
assistência, 
comunicação, 
mobilização, 
publicidade e gestão 
frente a diferentes 
níveis de introdução 
da doença. 



SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA FEBRE DE CHIKUNGUNYA: UMA REVISÃO 
DOCUMENTAL 

1090 
 

2014/ 
Fluxograma 

Procedimentos 
para notificação e 
investigação 
de casos 
suspeitos de 
febre de 
chikungunya 

Notificação e 
diagnóstico 
laboratorial 

Fluxograma com os 
procedimentos para 
notificação e 
investigação de casos 
suspeitos de 
chikungunya e orientar 
sobre diagnóstico 
laboratorial. 

Fonte: Próprio autor. 

Quadro 1 - Síntese dos documentos incluídos na revisão 
integrativa sobre a vigilância da febre de Chikungunya no Brasil. 
Brasil, 2018. (Continua). 

Ano/Tipo de 
publicação 

Título Tema Objetivo 

2014/ 
Fluxograma 

Classificação 
de risco e 
manejo do 
paciente com 
suspeita de 
chikungunya  

Assistência à 
saúde 

Fluxograma com a 
classificação de risco 
e manejo do paciente 
na fase aguda da 
doença. 

2015/ 
Portaria 

Portaria 
nº1.167, de 
07/08/2015 

Repasse 
financeiro 

Repassar R$ 
1.600.000,00, em 
parcela única, do 
Fundo Nacional de 
Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde 
da Bahia, para as 
ações emergenciais 
de prevenção e 
controle devido à 
ocorrência 
simultânea de 
Dengue, 
Chikungunya e Zika 
vírus. 

2015/Manual 
Febre de 
chikungunya: 
manejo clínico 

Vig. 
epidemiológica, 
diagnóstico e 
manejo clínico 

Orientar os 
profissionais de 
saúde sobre 
espectro clínico, 
manifestações 
atípicas, graves, 
gestantes, 
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alterações 
laboratoriais, 
diagnóstico 
diferencial, manejo 
clínico e vigilância 
epidemiológica. 

Fonte: Próprio autor. 

 
Quadro 1 - Síntese dos documentos incluídos na revisão 
integrativa sobre a vigilância da febre de Chikungunya no Brasil. 
Brasil, 2018. (Continua). 

Ano/Tipo de 
publicação 

Título Tema Objetivo 

2016/Nota 
Informativa 

Nota Informativa 
nº59/2016CGPN
CD/DEVIT/SVS/
MS 

Sistema de 
Informação 
em Saúde 

Disponibilizar a 
versão online do 
Sistema de 
Informação de 
Agravos de para 
dengue e 
chikungunya em uma 
única ficha de 
notificação e 
investigação. 

2017/Portaria 
Portaria nº1.313, 
de 03/08/2017 

Diagnóstico 
laboratorial 

Incluir o teste rápido 
IgM para febre 
chikungunya com 
finalidade 
diagnóstica na tabela 
de 
Procedimentos, 
Medicamentos, 
Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais 
do Sistema Único de 
Saúde. 

2017/Manual 

Manual de 
Vigilância 
Sentinela de 
Doenças 
Neuroinvasivas 
por Arbovírus 

Vigilância 
sentinela 

Orientar os 
profissionais de 
saúde sobre a 
suspeita, notificação, 
investigação e outras 
condutas de 
vigilância para os 
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casos de doenças 
neuroinvasivas por 
arbovírus, atendidos 
nos serviços de 
unidades sentinelas. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quadro 1 - Síntese dos documentos incluídos na revisão 
integrativa sobre a vigilância da febre de Chikungunya no Brasil. 
Brasil, 2018. (Conclusão). 

Ano/Tipo de 
publicação 

Título Tema Objetivo 

2017/Manual 
Febre de 
chikungunya: 
manejo clínico 

Vig. 
epidemiológica, 
diagnóstico e 
manejo clínico 

Atualizar as 
orientações para os 
profissionais de 
saúde sobre 
espectro clínico, 
manifestações 
atípicas, graves, 
gestantes, exames 
laboratoriais, 
diagnóstico 
diferencial, manejo 
clínico, tratamento 
não farmacológico, 
para pacientes 
pediátricos e 
vigilância. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A temática da vigilância epidemiológica e atividades 

correlacionadas como, por exemplo, notificação e investigação 

de casos e óbitos, vigilância sentinela de quadros 

neuroinvasivos e sistemas de informação em saúde, foi tratada 

em 8 (oito) diferentes documentos, sendo as áreas mais 

recorrentes nas publicações.  

As proposições mais significativas dizem respeito à  

vigilância sentinela de quadros neuroinvasivos, inclusão da 
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CHIKF na lista das doenças de notificação compulsória e a 

habilitação da versão online do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan Online) para registros de casos 

de dengue e chikungunya que, conforme Messias da Silva et al. 

(2018), apesar da implantação ter ocorrido somente em 2016, 

é representativo quando comparado ao registro no sistema para 

dengue, posto que o sistema já estabelecido para dengue foi 

adaptado para receber notificações sobre chikungunya, 

contribuindo para a sua qualidade e conferindo a possibilidade 

de análise da situação de saúde de forma mais rápida. 

Ainda Segundo Messias da Silva et al. (2018), a atenção 

desempenhada pela Vigilância em Saúde para o controle de 

chikungunya se reflete na excelente oportunidade de 

encerramento dos casos nos primeiros anos (2014 e 2015). 

Contudo, a oportunidade de notificação é o principal 

componente do ponto de vista da adoção de medidas de 

controle em momento adequado. 

O principal documento norteador do sistema de vigilância 

da CHIKF no país é o Plano Nacional de Contingência da Febre 

de Chikungunya (BRASIL, 2014). Este instrumento definiu as 

ações e os procedimentos sob responsabilidade da esfera 

federal e indicações complementares aos estados e os 

municípios. São elencadas as atividades da vigilância 

epidemiológica, controle vetorial, assistência, comunicação, 

mobilização e publicidade e gestão frente a quatro níveis de 

introdução da doença: nível 0 – detecção de casos importados; 

nível 1 – detecção da casos autóctones esporádicos; nível 2 – 

epidemia da febre de Chikungunya e nível 3 – epidemia 

simultânea da febre de Chikungunya com a dengue.  

Dentre as principais medidas propostas no plano estão a 

elaboração de procedimentos operacionais padrão para as 
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Secretarias Estaduais (SES) e Municipais de Saúde (SMS), o 

guia de preparação e resposta, a ficha de notificação de dengue 

e febre de chikungunya, o guia de vigilância epidemiológica  e 

manejo clínico da CHIKF, ampliação rede laboratorial para 

diagnóstico, realização de Levantamento Rápido de Índices 

para Aedes aegypti (LIRAa) e dos equipamentos de Ultra Baixo 

Volume (UBV) costal e veicular nas Unidades da Federação, 

aquisição de inseticidas, treinamentos e capacitações nacional 

de médicos de referência e videoconferências de 

monitoramento com as SES (BRASIL, 2014). 

Para as ações controle vetorial não houve proposição de 

mudanças, mas a reafirmação do Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD) como estratégia central, sendo 

reforçadas as atividades do LIRAa, identificação das espécies 

de mosquitos responsáveis pela transmissão da doença nas 

UF, aquisição e nebulizações de inseticidas a UBV. 

Diallo et al. (2016), sugerem que para diminuir o CHIKV 

como ameaça à saúde pública, são necessárias medições 

precisas da avaliação do risco entomológico e estratégias 

efetivas e sustentáveis de controle de vetores, além disso, 

apontam que o uso disseminado de inseticidas químicos leva 

ao aumento da resistência em populações de vetores, 

revelando a necessidade do desenvolvimento de estratégias 

alternativas. Para alcançar tais alternativas, é necessária uma 

força de trabalho sustentável e qualificada, juntamente com 

uma rede colaborativa de muitas disciplinas científicas, tal como 

o modelo ecossistêmico e integrado proposto por Santos 

(2018). 

Quanto ao tema da assistência à saúde e diagnóstico 

laboratorial, foram tratados em 7 (sete) documentos, 

salientando o enfoque do ministério no aperfeiçoamento e 
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qualificação dos profissionais e da rede de atenção à saúde 

para identificação e condução dos casos. Essas intenções 

foram publicadas em fluxogramas com classificação de risco e 

de manejo do paciente, diretrizes clínicas para a rede de 

atenção à saúde, orientações para profissionais sobre a 

vigilância de casos e óbitos, ampliação da rede de laboratórios 

nacionais de referência para o diagnóstico laboratorial e 

inclusão de testes sorológicos.  

Messias da Silva et al. (2018) aponta que a carência de 

profissionais capacitados para realizar as atividades de 

vigilância, aliada à falta de recursos financeiros, merece 

atenção pela maior dificuldade em se realizar o diagnóstico da 

doença e seu manejo clínico adequado, podendo, de modo 

indireto, elevar os casos na população. 

Segundo Avelino-Silva et al. (2017), o sistema de 

vigilância no Brasil notifica como “comprovados” os casos 

identificados em um determinado município que preencham 

critérios clínicos, desde que no mesmo município pelo menos 

um caso com comprovação laboratorial tenha sido registrado. 

Em uma situação de circulação simultânea de diversos agentes 

e ausência de testes confirmatórios disponíveis para uso na 

rede básica de atendimento, é fácil imaginar que a notificação 

sofra influência da impressão subjetiva do profissional de 

saúde. Dessa forma, dados oficiais de incidência das 

arboviroses tendem a apresentar ampla margem de incerteza, 

dificultando as ações de prevenção e alocação de recursos 

terapêuticos. Um sistema de vigilância de arboviroses com 

confirmação laboratorial de uma amostragem, ainda que 

restrita, mas representativa da população, seria de extrema 

utilidade para estimar a real ocorrência dessas infecções. 
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Honório et al. (2015) reflete que a efetividade da 

vigilância do CHIKV depende do diagnóstico rápido em locais 

onde existe o vetor competente e a população é suscetível. O 

reconhecimento precoce da transmissão local, seguido de 

rápido e efetivo controle de vetores e outras medidas de saúde 

pública são a única medida para impedir a ocorrência de surtos 

explosivos.  

Ainda segundo Honório et al. (2015), é necessário 

planejar ações para aumentar a sensibilidade da vigilância pelo 

melhor reconhecimento da doença; disponibilizar testes 

diagnósticos rápidos e validados; melhorar a comunicação e o 

fluxo de resultados e notificações entre os laboratórios 

comerciais e estaduais e órgãos de saúde pública; compartilhar 

informações com os cidadãos e incentivar os programas de 

mobilização social que podem ampliar as medidas de 

prevenção e minimizar o risco de disseminação do vírus. A 

vigilância entomoepidemiológica deve ser mantida ativa, em 

função da ampla distribuição no Brasil de diferentes populações 

de Ae. aegypti e Ae. albopictus, que exibem alta competência 

vetorial para o CHIKV.  

O financiamento foi tema de 4 (quatro) publicações que, 

em 2014 e 2015, foram lançadas para intensificar as ações de 

vigilância, prevenção e controle da dengue e da febre de 

chikungunya, o Ministério da Saúde repassou recursos que 

somaram um montante de R$ 150 milhões a todos os estados 

e municípios brasileiros, visando a qualificação das ações de 

combate ao mosquito transmissor da doença, com reforço de 

transferências para os estados do Amapá e da Bahia onde 

ocorreram as primeiras detecções de casos autóctones. 



SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA FEBRE DE CHIKUNGUNYA: UMA REVISÃO 
DOCUMENTAL 

1097 
 

Essa dotação orçamentária se destinou às atividades de 

vigilância epidemiológica, programa de controle vetorial e ao 

aprimoramento dos planos de contingência. 

Goulart et al. (2016), sugere que, apesar da 

implementação de programas de controle e prevenção, a 

eficácia das políticas públicas de combate à doença, parece 

estar atrelada a sazonalidade, mais especificamente aos 

períodos quentes e úmidos, quando há intensificação das 

ações. A negligência governamental e limites de orçamento 

público que podem ser considerados aspectos influenciadores 

na ineficácia do controle da doença. 

 

CONCLUSÕES 

 

A presente revisão permitiu conhecer o sistema de 

vigilância da febre de chikungunya implantado no Brasil. Em 

2014 com a possibilidade de introdução da febre de 

chikungunya, o Ministério da Saúde lançou portarias, notas 

informativas, livros, manuais, fluxogramas e promoveu eventos 

sobre o tema a fim de preparar a união, os estados, os 

municípios e o Distrito Federal para preparação da saúde 

pública e enfrentamento da doença. 

Houve adequação do sistema de vigilância já implantado 
para a dengue visando atender à emergência da CHIKF. As 
ações se concentraram principalmente na detecção e 
monitoramento de casos, quadros atípicos e óbitos através da 
vigilância epidemiológica, a reafirmação do Programa Nacional 
de Controle da Dengue como estratégia central para controle 
vetorial, financiamento das ações de vigilância, prevenção e 
controle visando a contenção da epidemia, qualificação da 
assistência e diagnóstico laboratorial. 
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 Apesar dos esforços, muitos desafios podem ser vistos na 

prática exigindo avaliações contínuas das estratégias para uma 

melhor compreensão das tendências e adequação do sistema 

de vigilância, objetivando mitigar possíveis novas epidemias e, 

sobretudo, prevenir as mortes e incapacidades associadas à 

doença. 
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RESUMO: Zika, Chikungunya e Dengue, são doenças virais 

transmitidas por um mesmo mosquito vetor amplamente 

disseminado no ambiente urbano, Aedes aegypti. Por 

apresentar doenças de grande importância na saúde pública na 

atualidade, devido aos riscos de possíveis agravamentos dos 

sintomas e a capacidade de adaptação do vetor aos fatores 

ambientais que o cercam, o que lhes confere alta resistência e 

implicando diretamente na proliferação das doenças 

provocadas por eles, estão sendo pesquisadas diversas 

alternativas de evitar esta proliferação e consequentemente o 

aumento do número de casos dessas viroses. Um dos pontos 

chave no controle do vetor é a relação entre seu ciclo de vida 

que está inteiramente ligado ao contato dos ovos do mosquito 

com água e os fatores climatológicos das regiões que são 

acometidas por surtos das doenças. Com base nesta pesquisa, 

busca-se estudar a  correlação entre a incidência de casos 
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confirmados e suspeitas de dengue, zika e chikungunya obtidas 

através de exames laboratoriais imunológicos para os vírus 

diagnosticados pelo Centro de Hematologia e Laboratório de 

Análises Clínicas – LTDA – Hemoclin, com dados 

climatológicos específicos da cidade de Campina Grande – PB 

durante o último período anual. Tratando-se de um estudo do 

tipo agregado-observacional, de referência temporal-

longitudinal, visto que uma mesma área será investigada em 

momentos distintos. 

Palavras-chave: Dengue. Aedes aegypti. Variáveis climáticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo doenças tropicais é designado para conceituar 

as doenças que tem a sua maior incidência nos trópicos, em 

razão de estarem intimamente relacionadas com as variáveis 

climáticas e as condições políticas, econômicas e 

socioambientais (SILVA; SCOPEL, 2008). 

Neste mundo globalizado e com alterações climáticas 

propícias à dispersão de vetores e suas doenças, bem como o 

crescente número de voos internacionais, favoráveis à 

movimentação de doentes ou pessoas infectadas em período 

de incubação, muitas doenças têm ocorrência sazonal, o que 

está atrelado, principalmente, às condições climáticas 

(PITTON; DOMINGOS, 2004). 

O Brasil vivencia a introdução e um rápido processo de 

dispersão rumo célere ao endemismo de dois novos arbovírus 

para as Américas: o vírus Chikungunya introduzido em 

julho/agosto de 2014; e o vírus Zika, possivelmente introduzido 

no mesmo período durante a Copa do Mundo realizada em 

2014 no Brasil, bem como o vírus da dengue que uma vez 
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erradicado do Brasil em meados de 1950 e 1960, devido à 

esforços no combate à febre amarela urbana, cujo vetor é o 

mesmo, ressurge em 1970 e não consegue mais atingir índices 

de erradicação no país (SILVA, 2013). 

A transmissão da enfermidade se dá pelas fêmeas do 

mosquito Aedes aegypti que são responsáveis pela 

disseminação de vários sorotipos, onde caso um único 

mosquito se infecte, ele pode infectar várias pessoas. O 

mosquito se infecta ao ingerir sangue de um indivíduo durante 

o período enquanto o vírus está presente no sangue (até o 

quinto/sexto dia após a infecção) e pode transmitir a doença 

para um indivíduo susceptível depois de um período de 

incubação extrínseca de 8 a 12 dias. Estando este infectado, 

poderá infectar indivíduos até o seu decesso (SILVA, 2013). 

O vírus da Dengue é esférico e envelopado, cujo material 

genético é formado por RNA de fita simples, com uma variedade 

de sorotipos a serem determinados por exames laboratoriais 

devido à sua afinidade com determinadas células de defesa. É 

transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, onde a enfermidade 

pode se apresentar assintomática ou sintomática, variando de 

grau leve até a chamada febre hemorrágica. A Dengue é 

caracterizada por eventos com febre de duração de 5 a 7 dias, 

cefaleia, seguido por um quadro de dor retro ocular associada 

a movimentação dos olhos, mialgia, prostração, náuseas e 

vômitos, etc., podendo o quadro febril se estender até 3 dias, 

desaparecendo em seguida (SILVA, 2013). 

O Chikungunya (CHIKV) é um RNA vírus da família 

Togaviridae do gênero Alphavirus, descrito pela primeira vez 

em 1950 na região que hoje corresponde à Tanzânia durante 

um surto atribuído inicialmente ao vírus Dengue, caracterizada 

por quadros de febre associados à dor articular intensa e 
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debilitante, cefaleia e mialgia. Embora possua sintomas 

semelhantes ao da dengue, chama a atenção a 

poliartrite/artralgia simétrica (principalmente punhos, tornozelos 

e cotovelos), que, em geral, melhora após 10 dias, mas que 

pode durar meses após o quadro febril. Após as primeiras 

descrições, dois padrões de transmissão distintos foram 

descritos: um silvestre e periurbano na África (Aedes ssp.) e 

outro urbano na Ásia (A. aegypti) (FORATTINI, 2002). 

Estudos têm provado que o clima tem uma influência 

significante na distribuição do mosquito vetor, isto porque as 

fêmeas despejam seus ovos não apenas em locais propícios, 

mas em lugares secos devido ao clima, onde apenas uma 

mudança climática, pode mudar esse ambiente para um local 

totalmente favorável para a sua germinação e maturação dos 

ovos, proliferando ainda mais a doença. A transmissão ocorre 

principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, 

infectado, o qual possui hábito domiciliar. Sua convivência com 

o homem é favorecida pela utilização de recipientes artificiais 

no desenvolvimento de formas imaturas, condição ecológica 

que torna esta espécie predominantemente urbana. 

(FORATTINI, 2002) 

A influência de diversos fatores físicos ou geográficos se 

faz sentir, principalmente, sobre as chamadas doenças 

metaxênicas, isto é, as que possuem um reservatório na 

natureza e um vetor biológico que transmite o agente infectante. 

A incidência e a propagação das mesmas encontram-se 

intimamente relacionadas a uma série de fatores bioclimáticos 

que não podem ser desprezados (DIAS, 2010). 

Por fim, o estudo da incidência da dengue em relação às 

condições climáticas torna-se importante quando levada em 

consideração a extensão territorial e diversidade de climas no 
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Brasil. Atualmente a campanha de conscientização e prevenção 

da dengue acontece de forma genérica, em épocas do ano que 

não são necessariamente as épocas de risco para todo o 

território do país. Desta forma, é estratégica a vigilância sazonal 

e epidemiológica em situações não usuais ou, ainda, 

especificamente, regionais, procurando evidenciar adaptações 

das espécies de vetores em diferentes contextos ecológicos 

regionais, sinalizando períodos de ocorrência/expansão de 

epidemias (SILVA, 2013). 

Os objetivos desta pesquisa consistem em correlacionar 

dados laboratoriais imunológicos de casos de Dengue, Zika e 

Chikungunya diagnosticados no Centro de Hematologia e 

Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – Hemoclin no período 

anual de Outubro de 2017 a Setembro de 2018 com fatores 

climáticos da cidade de Campina Grande, neste mesmo 

período.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os dados referentes aos resultados dos testes 

imunológicos para dengue, zika e chikungunya foram coletados 

no Centro de Hematologia e Laboratório de Análises Clínicas – 

LTDA e os dados meteorológicos foram obtidos pelo site do 

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) fornecidos através 

da EMBRAPA, situada na cidade de Campina Grande – PB, 

contemplando informações referentes ao índice pluviométrico, 

umidade relativa do ar e temperatura. 

A realização dos testes se deu por meio da identificação 

de anticorpos contra os sorotipos das doenças citadas. Para 

diagnóstico de Dengue, mediou-se por testes de determinação 

do antígeno NS1, e através da diferenciação dos anticorpos IgG 
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e IgM anti-dengue. Para Chikungunya, IgG e IgM e para Zika, 

IgG e IgM para o vírus, cujos resultados foram registrados para 

posterior análise e correlação com os dados meteorológicos 

mensais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos dos testes sorológicos estão 

apresentados na tabela 1. Durante o período entre outubro de 

2017 e setembro de 2018 foram realizados 139 testes para 

Dengue, Zika e Chikungunya, dentre os quais, para dengue, 

observou-se um total de 36 casos identificados na fase aguda 

da patologia, onde o contato com o vírus é recente, cujo estágio 

é demonstrado pela positividade do anticorpo IgM, 3 casos 

foram determinados pela positividade do teste 

imunocromatográfico para o antígeno NS1 da dengue. Para 

Chikungunya, houve 3 casos de fase aguda e para Zika houve 

apenas 1 caso de contato antigo com a virose, determinado 

pelo IgG reagente.  

Os resultados entre abril e junho foram altamente 

relevantes em comparação aos outros meses devido ao índice 

de IgM reagente para Dengue e Chikungunya. 

 

Tabela 1. Resultados mensais dos testes sorológicos para 

Dengue, Zika e Chikungunya entre outubro de 2017 e setembro 

de 2018. 

 Dengue Chikungunya Zika 

 IgG+ IgM+ NS1 IgG+ IgM+ IgG+ IgM+ 

out/17 2 1      

nov/17 3 1      
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dez/17  1      

jan/18 1       

fev/18 1       

mar/18  2      

abr/18 2 6      

mai/18 15 9 1 2 2 1  

jun/18 10 9 1 1    

jul/18 13 7 1 1 1   

ago/18 4       

set/18 1       

Total 52 36 3 4 3 1  
   Fonte: Hemoclin, 2018 

 

Tabela 2. Dados meteorológicos da cidade de Campina Grande 

– PB entre outubro de 2017 e setembro de 2018. 

 

 Temperatura média mês 
Umidade 
R.A (%) 

Precipitação 
(mm) 

  mínima máxima média média  total mensal 

out/17 18,9 29,2 24,05 74 30,3 

nov/17 19,6 30,6 25,1 72,0 3,9 

dez/17 20,3 31,3 25,8 72 0,5 

jan/18 20,3 30,6 25,5 75 64,2 

fev/18 20,5 30,2 25,35 79 77,6 

mar/18 20,4 29,6 25,0 82 54,4 

abr/18 20,1 27,7 23,9 86,0 182,6 

mai/18 19,2 27,2 23,2 83 110,2 

jun/18 18,3 26,6 22,45 82 37,8 

jul/18 17,7 26,8 22,3 79 30,6 

ago/18 18,3 28,7 23,5 74 7,7 

set/18 19 29 24,2 72 4,2 
Fonte: site do INMET coletado por EMBRAPA-PB, 2018 
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Na Tabela 2 encontram-se os dados meteorológicos 

referentes às médias mensais de temperaturas máximas, 

mínimas e médias, umidade relativa do ar e índice pluviométrico 

na cidade de Campina Grande – PB.  O mês de julho de 2018 

foi o de temperatura mínima mais baixa, assim como o mês de 

junho de 2018 foi o mês de temperatura máxima inferior. O mês 

de temperatura máxima e média mais elevada foi dezembro de 

2017, bem como também foi o mês de menor índice 

pluviométrico num total mensal de 0,5. O mês com maior índice 

de precipitação foi o mês de abril de 2018, assim como também 

foi o mês de maior umidade relativa do ar.  

A correlação entre a média de temperaturas mínimas 

entre outubro de 2017 e setembro de 2018 juntamente com os 

casos de dengue, zika e chikungunya podem ser observados 

no gráfico 1, a partir do qual é possível visualizar uma inversão 

entre os picos entre maio e julho de 2018, onde os números de 

casos das viroses é bem maior, já as temperaturas mínimas são 

bem inferiores.  
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Grafico 1. Correlação entre o número de casos de dengue, zika 

e chikungunya e a média mensal dos valores de temperatura 

mínima entre os meses de outubro de 2017 e setembro de 

2018. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

No gráfico 2, pode-se observar quanto as temperaturas 

máximas e os casos relacionados das viroses também sofrem 

uma influência inversamente proporcional, visto que, a partir do 

mês de maio até o mês de julho de 2018, os valores dos picos 

entre as menores temperaturas máximas e os valores de maior 

incidência das doenças se opõem. Também deve-se levar em 

consideração o mês de maior média de temperatura máxima, 

que coincide com o menor índice pluviométrico, o qual 

desfavorece o acometimento das viroses, com índice bastante 

baixo (dezembro de 2017). 
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Gráfico 2. Correlação entre o número de casos de dengue, zika 

e chikungunya e a média mensal dos valores de temperatura 

máxima entre os meses de outubro de 2017 e setembro de 

2018. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Assim como para as demais temperaturas (mínimas e 

máximas), a temperatura média mensal entre os meses em 

questão, como visualizado no gráfico 3 também apresentou-se 

como uma variante inversamente proporcional aos casos 

diagnosticados de dengue, zika e chikungunya, onde pode-se 

observar que o mês de dezembro com maior temperatura média 

mensal obteve um resultado mínimo de casos diagnosticados e 

entre os meses de maio e julho, cuja temperatura média mensal 

foi mais baixa, apresentaram um resultado relevante para os 

casos das viroses apresentadas. 
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Grafico 3. Correlação entre o número de casos de dengue, zika 

e chikungunya e a temperatura média mensal durante outubro 

de 2017 e setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se no gráfico 4 a existência de uma linearidade 

entre os resultados, revelando-se uma correlação diretamente 

proporcional entre a umidade relativa do ar associada aos 

números de casos de dengue, zika e chikungunya, levando-se 

a considerar um importante parâmetro para a análise da 

problemática na cidade de Campina Grande, visto da 

necessidade de um ambiente propício para a proliferação do 

vetor, segundo Fernandes (2006), o Aedes aegypti já se 

adaptou ao ambiente urbano onde na ausência do acúmulo de 

água das precipitações que é um forte fator para essa 

proliferação, não é o único fator influenciável para a liberação 

dos ovos e maturação das larvas. O depósito criado pelo 

orvalho, resultante de altas umidades relativas do ar sem que 



ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE: INFLUÊNCIA E CORRELAÇÃO COM AS 
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS EM CAMPINA GRANDE – PARAÍBA 

1112 
 

necessariamente ocorra a precipitação, é suficiente para que o 

mosquito perpetue a sua reprodução. No período crítico (abril e 

julho), pode-se observar que à medida que há uma elevação na 

umidade do ar, maior a incidência de casos de dengue, zika e 

chikungunya, bem como o declínio dos dois parâmetros 

descritos na figura ocorre nitidamente no mês de julho. 

 

Grafico 4. Correlação entre o número de casos de dengue, zika 

e chikungunya e percentagem da umidade relativa do ar 

durante outubro de 2017 e setembro de 2018. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao se analisar o gráfico 5, apesar da forte relação entre 

os índices pluviométricos e os casos de dengue, zika e 
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chikungunya, os maiores índices de chuva antecedem o 

primeiro pico dos casos das viroses (maio de 2018), entretanto, 

este fenômeno está de acordo com o que se conhece sobre o 

ciclo de vida do Aedes aegypti. 

Como afirmado por Donalísio (2002), as adaptações 

evolutivas do Aedes aegypti tornaram a necessidade direta de 

precipitação para a proliferação de larvas muito menos 

significante do que no início da inclusão urbana deste vetor, 

pois seus depósitos de armazenamento geralmente 

independem da chuva para conterem água. Neste mesmo texto, 

ainda é abordado que o pico de transmissão não está 

relacionado com a densidade do vetor e sim com o aumento de 

sobrevida dos mosquitos adultos. Esta sobrevida é 

consideravelmente aumentada em estações chuvosas, 

incrementando a probabilidade de fêmeas infectadas 

completarem o período de replicação do vírus, tornando-as 

infectantes.  Ainda nesse trabalho, fica claro que esta relação 

não se estabelece para todas as regiões do país, como por 

exemplo em São Paulo, onde a presença de muitos depósitos 

urbanos e alta umidade relativa do ar independente de 

precipitação faz com que esta tenha uma pequena influência na 

prevalência das viroses na cidade. No ano de 2011 é notório 

que esta relação não é somente válida, como também é o fator 

de maior relevância quando usados parâmetros meteorológicos 

para analisar tais doenças. 

 Sendo assim, depósitos de água e uma umidade relativa 

do ar relevantes são necessários para criar o orvalho e permitir 

que o ciclo de transmissão das viroses se complete, 

confirmando assim uma relação positiva entre os casos de 

dengue, zika e chikungunya e o índice de precipitação.  

 



ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE: INFLUÊNCIA E CORRELAÇÃO COM AS 
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS EM CAMPINA GRANDE – PARAÍBA 

1114 
 

Gráfico 5. Correlação entre o número de casos de dengue, zika 

e chikungunya e o índice pluviométrico em milímetros de chuva 

durante outubro de 2017 e setembro de 2018. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

CONCLUSÕES  

 

No decorrer das análises realizadas, foi possível 

estabelecer uma relação entre os dados climatológicos na 

cidade de Campina Grande – PB. Pode-se concluir que os 

casos de dengue, zika e chikungunya estão diretamente 
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proporcional, essas viroses se relacionam com as temperaturas 

mínimas e máximas.  

De acordo com os resultados obtidos, o aumento das 

incidências das viroses mediadas pelo Aedes aegypti e a 

proliferação do mosquito são favorecidos pelas épocas com 

uma alta umidade relativa do ar, um alto índice pluviométrico e 

com temperaturas mais amenas. 

De maneira geral, a precipitação é uma variável 

inegavelmente de forte importância, entretanto, não é o único 

parâmetro a ser avaliado para a disseminação do vetor da 

patologias já citadas. É preciso que se leve em consideração as 

demais variáveis, não apenas climáticas para prevenção contra 

os possíveis surtos de dengue, zika e chikungunya. 

Deste modo, devem-se planejar e adotar medidas em 

combate à essas viroses junto aos órgãos públicos, levando em 

consideração as relações apresentadas específicas para a 

cidade, a fim de que possam se mostrar mais eficazes do que 

àquelas que são normalmente empregadas por programas que 

não levam em consideração os fatores climáticos de cada 

região. 
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RESUMO: Para obter uma assistência satisfatória, evitando 
danos ou erros, diminuindo a mortalidade e até mesmo o tempo 
de internações, faz-se necessário uma equipe de qualidade e 
um quantitativo de recursos humanos em número adequado. 
Desta forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de 
analisar o dimensionamento de enfermagem de uma enfermaria 
pediátrica em um Hospital Universitário, além de comparar os 
dados encontrados com as diretrizes preconizadas para o 
dimensionamento proposto pela literatura e pela legislação, 
para estabeler uma relação entre a condição ideal e condição 
encontrada. Estudo de abordagem quantitativa, descritiva, 
transversal e prospectivo realizado na enfermaria de pediatria 
de um hospital universitário de ensino em Natal/RN, além disso 
a pesquisa tem como referência o perfil de pacientes descritos 
no estudo de Elias et al (2017). Após aplicação dos parâmetros 
trazidos pela resolução 543/2017 a necessidade do serviço é 
de no mínimo 13 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem e 
de acordo com os dados obtidos no Portal da transparência 
Ebserh, a realidade da enfermaria pediátrica estudada possui 
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um quantitativo em regime de escala de 14 enfermeiros e conta 
com  28 técnicos de enfermagem na sua escala de serviço,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
o que está condizente com o esperado para a realidade 
discutida. Portanto, conclui-se que a unidade pediátrica 
estudada apresenta um dimensionamento de enfermagem 
adequado de acordo com as resoluções estabelecidas para 
este fim. 
Palavras-chave: Dimensionamento. Enfermagem. Pediatria.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A equipe de enfermagem tem um importante papel na 

assistência ofertada aos pacientes pediátricos, sendo 

fundamental no cuidado à saúde deste grupo etário. Contudo, 

para obter uma assistência satisfatória, evitando danos ou 

erros, diminuindo a mortalidade e até mesmo o tempo das 

internações, faz-se necessário uma equipe de qualidade e um 

quantitativo de recursos humanos em número adequado, a fim 

de permitir uma assistência de enfermagem com menores 

índices de danos ao paciente e a família no processo de 

hospitalização.  

A quantidade e a qualidade dos recursos de enfermagem 

quando escassos ou impróprios na assistência hospitalar 

podem acarretar aumento do número de infecções, doenças 

pulmonares, infecções do sistema urinário, prolongamento do 

tempo de hospitalização, choque, entre outras complicações 

(FUGULIN et al, 2012). 

Nesta conjuntura, várias leis destacam a importância do 

dimensionamento de enfermagem adequado. Para isso, a 

resolução 293/2004 fixa e estabelece parâmetros para o 

dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem 

nas unidades assistenciais das instituições de saúde e 
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assemelhados. Revogada pela resolução COFEN 543/2017, 

que indica que este dimensionamento deve seguir parâmetros 

mínimos para dimensionar o quantitativo de profissionais das 

diferentes categorias de enfermagem para os serviços/locais 

em que são realizadas atividades de enfermagem.  

O dimensionamento de pessoal de Enfermagem 

consiste num instrumento gerencial para a assistência de 

qualidade, necessitando ser averiguado, com intuito de 

demonstrar o quadro de pessoal correspondente às 

necessidades do paciente e da instituição (FUGULIN et al, 

2012). 

Fugulin et al (2012) conceitua o dimensionamento de 

pessoal de Enfermagem como um  

 
processo sistemático, que fundamenta o 
planejamento e a avaliação do quantitativo e 
qualitativo de profissionais, necessário para prover 
a assistência, de acordo com a singularidade dos 
serviços de saúde, que garantam a segurança dos 
usuários e dos trabalhadores. 

 

Com base na resolução supracitada, o 

dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem 

deve nortear-se em características relativas ao serviço de 

saúde, ao serviço de enfermagem e ao paciente; este último 

considerando o Sistema de Classificação de Pacientes - SCP. 

Segundo Dini e Guirardello (2014) 

 
A utilização de instrumentos de classificação de 
pacientes possibilita caracterizar as unidades de 
internação que, além de embasar o 
dimensionamento de pessoal, pode fundamentar a 
previsão de recursos materiais e financeiros e 
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promover a melhoria da competência e do 
envolvimento da equipe. 

 

Portanto, a avaliação da carga de trabalho de 

enfermagem é tema de fundamental interesse, visto que o 

dimensionamento inadequado da equipe implica na queda da 

eficácia/qualidade da assistência, prolongando a internação e 

gerando um maior custo no tratamento do paciente 

(ELIAS;ENDERS, 2012). 

Para Gaidzinski (1998), o dimensionamento de pessoal 

de enfermagem é instrumento gerencial para a busca da 

qualidade da assistência, na medida em que procura adequar o 

quadro de pessoal disponível às necessidades da clientela e da 

instituição. 

Trettene et al (2015) menciona a aplicação de métodos 

científicos como ferramenta resolutiva ou amenizadora para 

adequação do dimensionamento de pessoal. A adequação 

quantitativa e qualitativa dos profissionais de enfermagem 

promove a diminuição de prejuízos operacionais, sobretudo 

tomando-se como base eventos e consequências negativas 

sucedidos da assistência de enfermagem. 

Diante disso, ressalta-se a necessidade de estudos que 

tratem do dimensionamento de pessoal de enfermagem de 

acordo com o preconizado, do ponto de vista legal, observando 

quanti e qualitativamente o quadro de pessoal disponível no 

serviço, na perspectiva de minimizar o impacto sobre 

indicadores de qualidade. 

 

Desta forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo 

de analisar o dimensionamento de enfermagem de uma 

enfermaria pediátrica em um Hospital Universitário, podendo 
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subsidiar o dimensionamento da força de trabalho de 

enfermagem esperada para uma unidade de internação que 

apresente o mesmo perfil de pacientes, segundo o instrumento 

de classificação de pacientes pediátricos de Dini e Guirardello 

(2014).  

Neste contexto, o Instrumento de Classificação de 

Pacientes Pediátricos (ICPP) tem como características a 

simplicidade e a objetividade na aplicação. O seu uso pode ser 

adotado como ferramenta no gerenciamento de recursos 

humanos e materiais para garantir ou melhorar a qualidade da 

assistência de enfermagem pediátrica. Com esse intuito, a 

classificação de pacientes pediátricos é citada como ferramenta 

que surge para auxiliar na identificação da demanda de 

cuidados para a enfermagem, podendo viabilizar um caminho 

efetivo para equilibrar as questões de demanda, oferta e 

qualidade em unidades de internação pediátrica (DINI, 2007). 

A pesquisa pretende, ainda, comparar os dados 

encontrados com as diretrizes preconizadas para o 

dimensionamento proposto pela literatura. E assim estabeler 

uma relação entre a condição ideal e condição encontrada. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, 

descritiva, transversal e prospectivo, que analisa o 

dimensionamento de enfermagem segundo os escores obtidos 

através do Instrumento de classificação de pacientes 

pediátricos e as escalas de serviço da unidade. 

A pesquisa descritiva delineia o que é, e aborda também 

quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de 
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fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no 

presente. (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

Para Rampazzo (2002), a pesquisa descritiva observa, 

registra, analisa e correlaciona atos ou fenômenos do mundo 

físico e, especialmente, do mundo humano, sem que haja 

interferência do pesquisador. É um método que procura 

desvendar, com a precisão possível, a frequência com que um 

fenômeno acontece, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e características. 

Já Polit e Hungler (1995) relatam que o método 

quantitativo compreende a coleta sistemática de informações 

numéricas, preservando as condições de muito controle, além 

da análise dessas informações por meio de procedimentos 

estatísticos 

O estudo foi realizado na enfermaria de pediatria de um 

hospital universitário de ensino em Natal/RN. A enfermaria 

conta com 31 leitos ativos e atende pacientes de 0 a 15 anos, 

11 meses e 29 dias, sendo o atendimento feito exclusivamente 

a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A pesquisa tem como referência o perfil de pacientes 

descritos no estudo de Elias et al (2017) , realizado em um 

hospital pediátrico de ensino na cidade de Natal/RN, O estudo 

aplicou o ICPP, como instrumento de apoio ao 

dimensionamento, semelhante ao que é realizado na 

enfermaria do estudo em questão. 

Para fundamentação do trabalho, foram considerados 

artigos publicados nas base de dados da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, Scientific Electronic Library Online (Scielo) e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),  publicados na íntegra, nas 

línguas inglesa e portuguesa e que contemplem temas de 
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relevância para a pesquisa, com os descritores: 

dimensionamento, enfermagem e pediatria 

As informações acerca da carga horária dos profissionais 

de enfermagem da enfermaria de pediatria da unidade em 

pesquisa foram obtidas através do Portal da transparência da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).  

Com isso, utilizou-se os dados encontrados, do 

quantitativo de pessoal de enfermagem, de acordo com as 

escalas de trabalho de 2017. 

Considerou-se como pessoal de enfermagem, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

Com esses dados disponíveis, realizou-se as equações 

matemáticas definidas na resolução 543/2017.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Resolução 527/2016, o Sistema de 

Classificação de Pacientes – SCP, trata-se de uma forma de 

determinar o grau de dependência de um paciente em relação 

à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo 

dispendido no cuidado direto e indireto, bem como o qualitativo 

de pessoal para atender às necessidades 

biopsicosócioespirituais do paciente.  

Este instrumento de classificação já é utilizado na rotina 

da enfermaria pediátrica do hospital em pesquisa segundo Elias 

et al (2017), o que permitiu classificar os pacientes para uma 

melhor discussão acerca de dimensionamento esperado. 

O SCP, considera os pacientes como Pacientes de 

Cuidados Mínimos (PCM), Pacientes de Cuidado Intermediários 

(PCI), Pacientes de Cuidados de Alta Dependência (PCAD), 

Pacientes de Cuidados semi-intensivos (PCS) e Pacientes de 
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Cuidados Intensivos (PCIT). Contudo, no instrumento utilizado 

na enfermaria pediátrica analisada considerou-se apenas PCM, 

PCI e PCAD. 

A Resolução COFEN 543/2017 estabelece que para 

efeito de cálculo, devem ser consideradas, como horas de 

enfermagem nas 24hs: 4hs de enfermagem, por paciente, no 

cuidado mínimo; 6hs de enfermagem, por paciente, no cuidado 

intermediário e 10hs de enfermagem, por paciente, no cuidado 

de alta dependência. Tal resolução ainda destaca que para o 

dimensionamento do quadro de pessoal de enfermagem, este 

SCP deve seguir algumas proporções mínimas, as quais são: 

 Para cuidado mínimo e intermediário: 33% são 

enfermeiros (mínimo de seis) e os demais 

auxiliares e/ou técnicos de enfermagem; 

 Para cuidado de alta dependência: 36% são 

enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares 

de enfermagem. 

 Para cuidado semi-intensivo: 42% são 

enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem; 

 Para cuidado intensivo: 52% são enfermeiros e os 

demais técnicos de enfermagem. 

A resolução 527/2016 estabelece que: 

THE = [(PCM x 4) + (PCI x 6) + (PCAD x 10)] 

Onde, THE equivale ao Total de Horas de Enfermagem, 

que nada mais é do que o somatório das cargas médias diárias 

de trabalho necessárias para assistir os pacientes com 

demanda de cuidados mínimos, intermediários, alta 

dependência, semi-intensivos e intensivos. Vale salientar que a 

enfermaria em estudo conta com pacientes com características 



DIMENSIONAMENTO DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA: 
REFLETINDO A REALIDADE 

1126 
 

assistenciais de cuidados mínimos, intermediários e de alta 

dependência, como mencionado acima.  

De acordo com o estudo de Elias et al (2017) o ambiente 

de pesquisa da unidade de pediatria estudada teve as seguintes  

classificações das crianças internadas, em relação ao grau de 

dependência dos cuidados de enfermagem: cuidados mínimos 

(62,58%), cuidados intermediários (34,5%) e cuidados de alta 

dependência (2,87%). Não sendo considerado nenhuma 

criança em cuidados semi-intensivos e intensivos. 

 

 
 

Vale destacar que a enfermaria pediátrica estudada 

possui 31 leitos, com uma média de internações de 90%. 

Destes, cerca de 10 leitos são ocupados por pacientes com 

cuidados mínimos, 16 de cuidados intermediários e 2 de 

cuidados de alta dependência; o que nos dá uma média de 28 

leitos ocupados nas 24hs. Além disso, considerou-se uma 

carga horária semanal de 36hs executada pelos profissionais 

de enfermagem. 

62,58

34,5

2,87

Grau de Dependência dos Cuidados de 
Enfermagem

Cuidados Minimos Cuidados Intermediários

Cuidados de Alta dependência
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Com isso, aplicando os dados da enfermaria pediátrica 

do hospital em pesquisa na fórmula supracitada tem-se que:  

THE = [(PCM x 4) + (PCI x 6) + (PCAD x 10)] 

THE = [(10 x 4) + (16 x 6) + (2 x 10)] 

THE: 156HS de enfermagem na enfermaria pediátrica  

Ademais, ainda é estabelecido a utilização do Índice de 

Segurança Técnica (IST), o qual é um percentual a ser 

acrescentado ao quantitativo de profissionais para assegurar a 

cobertura de férias e ausências não previstas. Neste caso, 

utilizou-se um IST: 15%, pois de acordo com o artigo 10 da 

Resolução COFEN 543/2017:  

 
o quantitativo de profissionais estabelecido deverá 
ser acrescido o índice de segurança técnica (IST) 
de no mínimo 15% do total, dos quais 8,3% são 
referentes a férias e 6,7% a ausências não 
previstas. 

 

Para efeito de cálculo, as resoluções ainda abordam a 

utilização da Constante de Marinho (KM), um coeficiente 

deduzido em função do tempo disponível do trabalhador e 

cobertura das ausências necessárias ao funcionamento da 

unidade por 24hs. Na situação analisada, destaca-se que os 

trabalhadores de enfermagem exercem suas atividade sob o 

regime de trabalho de 36hs semanais semanais. 

Com isso, 

  

KM = DS    x (1 + IST) = 7     x (1 + 15%) = 0,2236 

         CHS                      36 

 

DS: Dias da semana que são 7 

IST: Indice de Segurança Técnica que é de 15% 
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CHS: Carga Horária Semanal que é de 36hs 

 

A Resolução 527/2016 considera que o Quantitativo de 

Pessoal (QP), número de profissionais de enfermagem 

necessário na unidade de internação, com base nas horas de 

assistência, segundo o SCP, deve seguir a seguinte regra: 

QP = THE x KM 

Na realidade da enfermaria pediátrica do hospital em 

questão espera-se que o QP seja: 

QP = 156 x 0,2236 = 34,8 = 35 profissionais de 

enfermagem 

Destes 35 profissionais de enfermagem deve ser 

acrescentado o IST de 15%, o que aumenta o QP necessário 

para o dimensionamento para 40 profissionais. 

Destes quantitativos de profissionais 33% devem ser de 

enfermeiros e o restante de técnicos, o que deverá seguir um 

número de no mínimo 13 enfermeiros e 27 técnicos de 

enfermagem na pediatria, numa escala de 36hs semanais, 

funcionando 24hs por dia. 

De acordo com os dados obtidos no Portal da 

transparência Ebserh, a realidade da enfermaria pediátrica 

estudada possui um quantitativo em regime de escala de 14 

enfermeiros o que faz um paralelo condizente com o esperado 

pelas resoluções apresentadas. Além disso, trabalha-se com 

uma escala total de  28 técnicos de enfermagem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

o que também está condizente com o esperado para a realidade 

discutida.  

Contudo nos estudos percebe-se a necessidade de se 

aprimorar cada dia mais as discussões sobre dimensionamento 

de enfermagem em pediatria, considerando as especificidades 
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dessa clientela. Sabendo-se que existem peculiaridades 

inerentes a prática assistencial à infância e ao adolescente. 

De acordo com Pedro et al (2017), um número 

insuficiente de pessoal pode ocasionar problemas de saúde nos 

profissionais, pois é recorrente os prejuízos no que se refere à 

alimentação, repouso, o que desencadeia um estresse 

orgânico, favorecendo ao desencadeamento de doenças 

relacionadas às atividades desenvolvidas no ambiente de 

saúde.  

Muitos fatores possibilitam a desarmonia e estresse no 

ambiente de trabalho, porém a insuficiência de pessoal para 

atender uma determinada demanda em pediatria, representa 

uma das principais causas de adoecimento da equipe, e 

aumento nas taxas de absenteísmo; além de ocasionar queda 

no padrão de qualidade do cuidado em pediatria.  

Uma outra questão a ser considerada, é a  administração 

da assistência de enfermagem, em se tratando da qualidade da 

equipe na prestação do cuidado, tendo em vista que, ter um 

número adequado de pessoas, nem sempre significa coerência 

na distribuição das atividades rotineiras. Muitas vezes, ocorre 

um despreparo em parte da equipe, sendo necessário aumento 

do fomento de atividades que promova o aprimoramento 

técnico de toda a equipe, observando o interesse individual na 

superação de dificuldades em prestar assistência a essa 

clientela tão específica.  

Ademais, o despreparo de alguns elementos do grupo, 

pode causar uma sobrecarga de trabalho em outros 

profissionais mais habilidosos e mais comprometidos com a 

assistência. Cabe a gestão perceber esta lacuna, e criar 

ferramentas que favoreça o equilíbrio quanti e qualitativo da 

equipe. 
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Destaca-se a isso a importância de um dimensionamento 

de enfermagem adequado de acordo com o preconizado pela 

legislação, porém com um olhar ampliado quanto a isso em se 

tratando de pacientes pediátricos,  além de considerar que o 

índice de absenteídmo é muitas vezes dinâmico, necessitando 

de uma avaliação desse dimensionamento continuamente pela 

gestão. Além disso, a própria legislação ao preconizar um 

índice de absenteísmo de 15% merece ser refletido, em virtude 

dessa porcentagem muitas vezes não ser existente na 

realidade de muitas unidades de saúde.   

 

CONCLUSÕES  

 

Com a realização deste estudo pode-se concluir que a 

unidade pediátrica estudada apresenta um dimensionamento 

de enfermagem adequado de acordo com as resoluções 

estabelecidas para este fim. 

No entanto, o dimensionamento de enfermagem é 

dinâmico devendo ser estudado e analisado de forma contínua, 

a fim de que limitações sejam precocemente percebidas e 

gerenciadas. 

O desenvolvimento desse trabalho permite que o 

percurso do cálculo da necessidade de pessoal de enfermagem 

seja compreendido, possibilitando o entendimento deste pelos 

enfermeiros, responsáveis diretos pela previsão dessa força de 

trabalho. 

Entende-se que é indispensável a caracterização do 

perfil da clientela no tocante ao grau de dependência dos 

pacientes da equipe de enfermagem e que esta caracterização 

só se torna possível com a aplicação dos instrumentos de 

classificação de pacientes. 
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No estudo em questão, optou-se por utilizar o sistema de 

classificação de Dini, já citado na descrição da pesquisa. 

A literatura traz instrumentos de classificação  já 

validados e que atende as perspectivas necessárias para a 

avaliação do paciente na perspectiva qualitatuva e quantitativa 

e desta forma subsidiar uma carga horária estimada para este 

cuidado. 

Fica claro a necessidade e inclusive obrigatoriedade 

legal de se classificar esses clientes, de caracterizar a unidade 

e de se conhecer o regime de trabalho dos profissionais de 

enfermagem para que vieses sejam evitados no cálculo do 

dimensionamento. 

Compreende-se que essa não é uma atividade fácil em 

virtude da dinamicidade e complexidade do assistir, do 

gerenciar e do educar na enfermagem.  

Portanto, estudos desta natureza, assim com a análise 

do dimensionamento com uma estratégia rotineira da 

enfermagem precisam fazer parte do portifólio permanente das 

atividades  dos serviços,  no tocante ao desenvolvimento 

comtemporâneo da ciência e da categoria. 

Entende-se que outros fenômenos precisam ser 

identificados e estudados com vistas a atender as necessidades 

do cliente interno e externo, no grande desafio de se buscar um 

equilíbrio entre esses atores principais na cadeia do cuidado e 

ainda alcançar excelentes resultados na assistência de 

enfermagem, anseios de uma sociedade em constante 

desenvolvimento. 

Então acredita-se que a construção deste material 

possibilitará discussões futuras na área do dimensionamento, 

reconhecendo-se esse com um dos pilares de sustenção de um 

bom serviço 
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RESUMO: A violência é definida como força exercida por ações 
executadas contra si ou outras pessoas, que podem causar 
danos físicos, psicológicos ou morais. Caracteriza-se como 
violência intrafamiliar quando realizada por autores que 
possuam laço familiar ou afetivo com a vítima.Se apresenta em 
várias formas de violência interpessoal, dentre elas,  agressão 
física, abuso sexual, abuso psicológico, negligência, abandono, 
e maus tratos. É um problema social de grande proporção, 
acometendo toda a sociedade, tornando-se assim, um grande 
problema de saúde pública, com altos índices de mortalidade, 
que chegam a cerca de 1 milhão por ano. Pretende-se dar 
visibilidade ao tema e reorientar as práticas assistenciais, 
provocando uma maior sensibilização dos profissionais quanto 
a (in)perceptibilidade que é dada aos cuidados com os mesmos. 
Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram incluídos os 
trabalhos publicados entres os anos de 2014 e 2018. Os 
resultados do estudo evidenciaram rede de atenção primária à 
saúde como um importante dispositivo estratégico para a 
identificar os casos de violência familiar. Entretanto, identifica-
se dificuldade na assistência a esses pacientes na Atenção 
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Básica, seja pela falta de políticas públicas eficientes para o 
manejo da problemática ou pela dificuldade dos profissionais 
em debater a temática e acolher a demanda de maneira efetiva. 
Palavras-chave: Atenção Básica. Violência. Processo de 
trabalho. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O termo violência, de caráter polissêmico, é definido 

como a força exercida por ações executadas contra si próprio 

ou ao outro, que ocasionam danos físicos, morais e 

psicológicos (SAKATA, EGRY E NARCH, 2014). É tido como 

um problema social de grande proporção, acometendo toda a 

sociedade, tornando-se assim, um grande problema de saúde 

pública, com altos índices de mortalidade, que chegam a cerca 

de 1 milhão por ano (CARLOS et al, 2017). 

O atuar diante da violência tem-se tornado 

imprescindível e deve ser pautado não somente no 

conhecimento teórico, mas também na abordagem analítica do 

indivíduo para lidar com a situação diante de sua complexidade 

(EGRY et al, 2017). 

Autores como Carlos et al (2017) relatam que por essas 

violências estarem relacionadas ao convívio direto entre 

agressor-vítima, o que caracteriza a familiaridade, é necessária 

uma assistência norteada de maneira a observar o indivíduo e 

a sociedade como fatores correlacionados, o que a torna de 

carácter transdisciplinar, conforme preconiza a Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Esse problema possui raízes histórico-culturais, rodeado 

por crenças, tradições e valores, que sustentam a sua 

interpretação, até mesmo na área da saúde. Não é uma nova 

vertente de estudo, porém tem se configurado com amplo 
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aspecto epidêmico, o que desperta o interesse tanto da ordem 

pública, quanto da comunidade científica (ACOSTA et al, 2018). 

Com base no exposto e no reconhecimento da violência 

como fator gerador de agravos ao processo saúde-doença, o 

estudo tem como objetivo identificar, à luz da literatura, a 

assistência prestada a pacientes vítimas de violência 

intrafamiliar na Atenção Básica. Pretende-se que o estudo 

possa contribuir com a comunidade científica e 

multiprofissional, no sentido de dar visibilidade ao tema e 

reorientar as práticas assistenciais, provocando uma maior 

sensibilização dos profissionais quanto a (in)perceptibilidade 

que é dada, muitas vezes, aos cuidados com os mesmos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, que consiste em 

uma busca analítica e descritiva que visa responder 

questionamentos sobre a temática específica. Os dados foram 

obtidos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas seguintes 

bases eletrônicas: Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO), no período entre 2014 a 2018.  

Para a busca dos materiais foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): atenção básica; 

violência; violência contra a mulher. Para refinamento do 

material, utilizou-se o operador booleano “and” combinado da 

seguinte forma: atenção básica and violência (68); atenção 

básica and violência contra a mulher (23). 

Os critérios de inclusão adotados incluem: os estudos 

publicados entre os anos de 2014 a 2018, publicados na língua 

portuguesa, disponíveis na íntegra, de forma gratuita e online e 
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que correspondiam a temática do estudo. Foram excluídos os 

artigos repetidos entre as bases de dados, em língua 

estrangeira, que não estivessem disponíveis na íntegra, e que 

não respondessem à temática.  

Para a análise crítica, realizou-se leitura completa com 

as respectivas sínteses. Os dados utilizados foram 

devidamente referenciados, identificados os autores e as 

demais fontes de pesquisa, observando o rigor ético quanto a 

autoria intelectual dos textos científicos, no que diz respeito ao 

uso do conteúdo e de citação das obras consultadas. 

Em consonância com os critérios de estabelecidos no 

percurso metodológico, foram selecionados 37 publicações 

científicas para leitura completa. Após análise do conteúdo, 15 

estudos foram escolhidos para compor a amostra final desta 

revisão. Em seguida, os artigos foram organizados por: título, 

autores, ano, periódico e metodologia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1. Síntese das principais informações dos artigos, 
quanto à título, autores e ano de publicação, periódico e 
metodologia. Natal, 2018. 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/ANO PERIÓDICO METODOLOGIA 

Violência 
Intrafamiliar e as 
estratégias de 

atuação da equipe 
de saúde da 

Família. 

MACHADO et 
al., 2014. 

Saúde e 
sociedade 

Pesquisa ação. 
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Registro de 
notificação 

compulsória de 
violência 

envolvendo 
crianças e 

adolescentes. 

CEZAR, P.K; 
APRINI, D. M, 

2017. 

Psicologia: 
ciência e 
profissão. 

Pesquisa 
quantitativa, 

epidemiológica, 
descritiva e 
documental. 

Percepção dos 
profissionais de 
saúde frente às 

intervenções 
primárias: 

prevenindo a 
violência 

intrafamiliar. 

OLIVEIRA, 
A.M.N. et al., 

2015. 

Texto 
Contexto 

Enfermagem. 

Estudo 
qualitativo, 

exploratório. 

Violência contra as 
mulheres: o 

conhecimento e o 
acolhimento pelo 

enfermeiro. 

DUAILIBE, N. 
N, 

2017. 

Trabalho de 
conclusão de 

curso 

Estudo de 
revisão 

integrativa. 
 

Estratégias para 
identificação e 

enfrentamento de 
situação de 
violência por 

parceiro íntimo em 
mulheres gestantes. 

MARQUES, S. 
S., 

2018. 

Revista 
Gaúcha 

Enfermagem. 
 

Estudo descritivo 
com abordagem 

qualitativa. 
 

Enfrentar a 
violência infantil na 

Atenção Básica: 
como os 

profissionais 
percebem? 

EGRY, E. Y et 
al., 

2017. 

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem 

Estudo 
qualitativo, 
descritivo e 
exploratório. 

Enfrentamento da 
violência doméstica 

contra crianças e 
adolescentes na 

LEITE, J. T, 
2016. 

Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem 
 

Pesquisa 
qualitativa. 
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perspectiva de 
enfermeiros da 
atenção básica. 

Violência contra 
idosos: concepções 
dos profissionais de 
enfermagem acerca 

da detecção e 
prevenção. 

OLIVEIRA, 
K.S.M et al., 

2018. 

Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem 
 

Estudo descritivo, 
exploratório, 
qualitativo. 

 

Violência contra os 
idosos brasileiros: 
uma análise das 

internações 
hospitalares. 

CASTRO, V.C; 
RISSARDO, 

L.K; 
CARREIRA, L. 

2018. 

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem. 

Pesquisa 
quantitativa, 
descritiva e 
transversal. 

 

Maus-tratos contra 
idosos em Porto 

Alegre, Rio Grande 
do Sul: um estudo 

documental. 

IRIGARAY, T.Q 
et al., 
2016 

Estudos de 
Psicologia. 

Estudo 
documental, 
retrospectivo. 

 

Política brasileira de 
redução de 
acidentes e 

violência se alinha 
às perspectivas 
internacionais? 

SAKATA; K.N. 
EGRY, E.Y; 

NARCH, N.Z. 
A, 

2014 

Rev.  Esc. 
Enferm. USP 

 

Análise de 
políticas públicas. 

Reflexão sobre o 
papel do enfermeiro 
e a importância dos 
serviços de saúde 
no atendimento à 
mulher vitimada 
pela violência. 

SOARES, B.L 
et al., 
2015. 

Revista Enf. 
UFPE 

 

Estudo descritivo 
de análise 
reflexiva. 
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As Estratégias da 
Saúde da Família 
no enfrentamento 

das violências 
envolvendo 

adolescentes. 

NETTO, M.F.V; 
DESLANDES, 

S.F, 2016. 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva. 

Revisão 
bibliográfica 
integrativa. 

Protocolos na 
atenção à saúde de 

mulheres em 
situação de 

violência sexual sob 
a ótica de 

profissionais de 
saúde. 

VIEIRA, 
L.J.E.S. et al., 

2016. 
 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva. 
 

Estudo 
qualitativo. 

Violência doméstica 
contra crianças e 

adolescentes: 
olhares sobre a 
rede de apoio. 

CARLOS, D. M. 
et al., 2017. 

Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem 
 

Pesquisa 
qualitativa, do 

tipo social 
estratégica. 

Fonte: Autoria própria. 
 

A análise das produções científicas indica que os 

estudos respondem ou estão relacionados diretamente com à 

temática, no que concerne a assistência no âmbito da Atenção 

Básica. Quanto a abordagem dos estudos observa-se 

predomínio no tipo qualitativa. No que se refere a período de 

publicações a predominância é no ano de 2017 (04 artigos), 

seguido pelo ano de 2016 (03 artigos), já nos anos de 2015 e 

2014 (02 artigos) respectivamente, e 2018 o número cai para 

apenas 01 artigo. 

A violência intrafamiliar pode ser praticada por um (a) ou 

mais autores (as) que tenham laços familiares, conjugais, de 

parentesco, ou com vínculos de afeto, mantenedores de uma 

relação de poder, seja real ou de ameaça, estas relações de 

poder podem ser física, etária, social, psíquica, hierárquica e/ou 
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de gênero; desse modo a violência intrafamiliar se apresenta 

em várias formas de violência interpessoal, dentre 

elas,  agressão física, abuso sexual, abuso psicológico, 

negligência, abandono, e maus tratos (MACHADO et al., 2014). 

Inicialmente, com vistas a uma organização mais didática 

e abrangente do tema utilizou-se para análise dos resultados as 

mesmas categorias propostas por Machado et al (2014). Essa 

classificação inclui a abordagem aos tipos de violência mais 

comuns que ocorrem na família, nas quais estão os grupos mais 

vulneráveis: crianças e adolescentes, mulheres e idosos. 

 

 VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

É sabido que a família é o primeiro vínculo do ser 

humano com a sociedade, ainda quando bebê. Porém o 

ambiente familiar vem se tornando, em alguns casos, bastante 

desafiador pela distorção de papéis e relacionamentos 

existentes. Os atos violentos contra crianças e adolescentes 

além de traumático, podem influenciar diretamente no seu 

desenvolvimento e acompanhá-los durante toda sua vida 

(EGRY et al., 2017).  

As crianças e os adolescentes são os mais afetados pela 

violência. Mesmo com os esforços do governo brasileiro e da 

sociedade em geral para enfrentar o problema, ainda existe um 

cenário desolador em relação à violência contra crianças e 

adolescentes. Desta forma, este tipo de violência representa 

uma problemática que necessita de intervenção, pois acarreta 

várias consequências à vida das crianças e adolescentes, 

repercutindo, de forma direta ou indireta, no meio social 

(FERREIRA et al., 2017). 
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O estudo relatado por Leite et al (2017) revela que 

mesmo com a existência de políticas públicas voltadas para a 

temática da violência, a rede de apoio ainda é bastante 

fragilizada. As enfermeiras atuantes nas Unidades Básicas de 

Saúde priorizam a colaboração rotineira, pautadas em 

consultas e procedimentos corriqueiros. Além disso, a redução 

de profissionais nas equipes e o despreparo para lidar com a 

problemática interfere diretamente na eficácia da política, 

principalmente no tocante à identificação e as notificações dos 

casos. O estudo aponta ainda outro grande aspecto que tem 

influência na efetivação da política está relacionado ao medo 

desses técnicos de envolver-se com o caso. 

 

 VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

 

A violência contra mulher por se tratar de um fenômeno 

complexo que envolve diversos fatores, é permeada por 

questões de gênero e opressão. As agressões podem ser 

divididas em psicológicas, físicas e sexuais, apresentando-se 

em uma ou mais formas, repercutindo na saúde física e mental, 

além de ser um acontecimento mundial que não se restringe a 

determinada raça, classe econômica, idade ou religião, sendo 

um problema de saúde pública que interfere na qualidade de 

vida das mulheres (DUAILIBE, 2017). 

As mulheres estão propensas a essas situações pela 

vulnerabilidade ao qual são acometidas, o que torna essa 

situação uma questão de gênero, quando enfatizadas pela 

discriminação social. já é considerado um problema de saúde 

pública que vem repercutindo estudos em cenários 

internacionais (ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 2014). 
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Almeida, Silva e Machado (2014) relatam ainda que 

esses casos de violência muitas vezes são encobertos pelo 

medo e pela insegurança quanto à exposição do caso. Isso 

contribui para a desvalorização dos profissionais diante dessas 

práticas, impedindo-os de associar a problemática com o 

processo saúde-doença, enaltecendo a fragilidade na 

assistência. 

Marques (2017) reforça que por tratar-se de um caso 

íntimo e doloroso, é de difícil manejo pelos profissionais de 

saúde. Porém, destaca a importância da notificação de casos 

suspeitos e confirmados para que possa haver o manejo das 

práticas de forma adequada. 

Como plano de intervenção, foi criado em 2007 o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, como 

estratégia para combater e prevenir os índices de violência e 

garantir uma assistência humanizada às vítimas, bem como 

combater os padrões machistas na sociedade (MARQUES, 

2017).  

 

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO 

 

É definida como maus tratos em uma ação única, 

repetida ou omissão, que gere danos ou aflições ao idoso 

dentro de qualquer relação em que se faça presente a 

confiança. É importante ressaltar que os idosos violentados 

sentem como agressão, desde um xingamento, negligência de 

cuidado, até um espancamento. Não obstante, muitas vezes 

quem agride nem sempre tem consciência de que as ações que 

não envolvem violência física são caracterizadas como 

violência (OLIVEIRA, 2018). 
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A população idosa vem crescendo significativamente em 

todo o mundo. Esse público tem apresentado maior índice de 

sobrevida, ganhado mais visibilidade e tornando-se mais ativo, 

porém as limitações físicas e cognitivas advindas da senilidade 

e senescência, aumentam a vulnerabilidade às doenças 

sociais, como a violência (CASTRO; RISSARDO E CARREIRA, 

2018).Tendo em vista as mudanças comuns do processo de 

envelhecimento, perda da força muscular e resistência física, o 

estilo de vida é alterado, e problemas de saúde são 

desencadeados ou acentuados, fazendo com que idosos, por 

vezes, precisem de auxílio para realizar as atividades diárias 

que antes pareciam simples. A medida que necessitam de 

maiores cuidados seja por dependência física ou mental, 

tornam-se mais vulneráveis à violência (OLIVEIRA, 2018). 

O estudo realizado por Irigaray (2016), aponta que 

grande parte das denúncias caracterizadas como maus tratos, 

eram do tipo psicológicas, sofridas dentro do domicílio e 

cometida por familiares. 

Nesse contexto, os profissionais de enfermagem, são os 

que estão mais próximos da população, portanto, possuem um 

papel importante na divulgação e discussão deste problema, 

bem como sobre a identificação de situações de risco, a partir 

da observação atenta sobre a comunicação, comportamento, 

gestos e expressões (CASTRO; RISSARDO; CARREIRA, 

2018). 

Atualmente a violência intrafamiliar é um problema 

crescente na sociedade, associado ao contexto social, 

econômico e cultural, onde está inserido. Configura-se como 

um grave problema de saúde pública, em função dos danos 

físicos e psicológicos que provoca, a violência vivenciada 

dentro do ambiente familiar interfere na sua saúde individual e 
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coletiva, reproduzindo prejuízos que se perduram por toda a 

vida (OLIVEIRA et al., 2015). 

 De acordo com Machado et al (2014) as equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) reconhecem  a  

problemática da violência intrafamiliar como fator  gerador de 

consequência a saúde das pessoas, e buscam intervir com 

ações de acompanhamento e enfrentamento,  discutir os casos, 

traçar estratégias, apoiar, escutar e orientar as famílias, no 

entanto  as equipes se sentem sem condições de dar 

continuidade a esse suporte, visto que a violência tem múltiplas 

causas. Um importante dispositivo estratégico para a identificar 

os casos de violência familiar é a rede de atenção primária à 

saúde. Esta funciona como porta de entrada para os serviços 

públicos de saúde, versus aos avanços, surgiram novos 

desafios para a saúde e demandas para os profissionais que 

labutam na atenção primária (OLIVEIRA, 2018). 

No Brasil, frente à magnitude da questão, foram criadas 

políticas públicas para combater a violência contra pessoas 

idosas, foi implementado o Plano de Enfrentamento da 

Violência contra a Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso, que 

decretou obrigatoriedade à notificação de formas suspeitas ou 

confirmadas de violência, por profissionais de saúde e 

(CASTRO; RISSARDO; CARREIRA, 2018). Este último 

também considera crime qualquer ato de violência contra esse 

público (IRIGARAY et al,2016). 

As Unidades Básicas com Estratégia Saúde da Família, 

foram instituídas a fim de ampliar a resolutividade e o impacto 

na situação de saúde das pessoas, nestes locais os 

profissionais devem estar aptos para identificar situações de 

risco para ocorrência de eventos de violência na comunidade, 

como também identificar famílias com maior vulnerabilidade, 



A ASSISTÊNCIA À PACIENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR, NO 
ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA 

1147 
 

isso porque estes profissionais estão mais instrumentalizados, 

visto a sua intimidade com o contexto sociocultural da 

população à qual assistem (OLIVEIRA et al, 2015). 

Neste contexto, a equipe da ESF deve estar capacitada 

para atuar realizando orientações e disponibilizando suporte às 

pessoas em situação de violência, auxiliando-as a 

compreender, analisar e tomar suas decisões adequadas à 

totalidade de problemas. Esse suporte ainda deve incluir a rede 

de serviços especializados, social, de segurança, justiça e da 

comunidade compreendendo as associações de moradores, os 

grupos de mulheres e religiosos, entre outros (MACHADO et 

al,2014). 

Cezar e Aprini (2017) destacam em seu estudo que, após 

emissão da Portaria Ministerial nº. 104, publicada em 25 de 

janeiro de 2011, a violência tornou-se um evento de notificação 

compulsória. Concomitantemente a Portaria Ministerial n° 1.127 

de 06 de junho de 2014, contribuiu para o aumento dos números 

de notificações dos casos de violência, sendo obrigatória a 

notificação por parte dos profissionais da saúde em situações 

de casos confirmados ou suspeito. Posteriormente a publicação 

das portarias supracitadas, torna-se obrigatório a notificação 

dos casos de violência sexual em até 24 horas após o 

conhecimento do fato, e as demais violências obrigatoriamente 

devem ser notificadas em até uma semana.  

De acordo com Castro, Rissardo e Carreira (2018) a 

segurança do paciente pode ser garantida mantendo sentinela 

sobre os casos e através da atuação de forma articulada e 

interdisciplinar com outros setores sociais, os enfermeiros 

inseridos na atenção primária desfrutam de posição 

privilegiada, dada a proximidade com a comunidade. 
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Nesse contexto, a enfermagem deve realizar ações 

direcionadas ao suporte da família. Além disso, é de 

responsabilidade do profissional de saúde proporcionar um 

ambiente de segurança ao idoso e respeitar suas decisões e 

colocações, realizando encaminhamento correto a cada 

situação, contemplando as necessidades físicas, sociais e 

emocionais de cada vítima (OLIVEIRA, 2018). 

Nesse aspecto, os profissionais das Unidades Básicas 

de Saúde, devem utilizar como tecnologia as intervenções de 

nível primário, que incluem ações de prevenção como 

orientações e apoio às famílias, campanhas de divulgação de 

informações pelos meios de comunicação e quaisquer outras 

ações que subsistam as comunidades e as famílias para 

sensibilização sobre o tema da violência (OLIVEIRA, 2015). 

As equipes da ESF devem viabilizar o acesso ao serviço 

e dar resolutividade às necessidades de saúde dos usuários, 

porém é necessário considerar os aspectos culturais, sociais e 

econômicos de cada família ou grupo social (MACHADO et al, 

2014).  

Portanto, é de extrema relevância que a equipe de saúde 

trace o diagnóstico comunitário das famílias em situação de 

vulnerabilidade social. Essas ações estão entre as ações de 

intervenções de nível primário, como o alicerce para o 

planejamento e a programação das ações de prevenção da 

violência, e tecnologia organizadora do processo de trabalho 

das equipes multiprofissionais, que enfrentam problemas com 

necessidades diferentes e perfis de extrema vulnerabilidade 

social (OLIVEIRA,2015). 

A efetivação das políticas públicas e acolhimento das 

instituições com base na interdisciplinaridade e 

intersetorialidade, se tornaram importantes aspectos para o 



A ASSISTÊNCIA À PACIENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR, NO 
ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA 

1149 
 

enfrentamento da violência doméstica no cotidiano 

(RODRIGUES, 2015).  

Neste sentido, A Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violência (PNRMAV), foi 

criada com o objetivo de, mediante a elaboração de ações 

articuladas e sistematizadas, reduzir a morbimortalidade por 

acidentes e violência no Brasil. A mesma é composta por 

princípios e diretrizes que buscam orientar a sociedade e o 

Sistema Único de Saúde sobre a otimização de intervenções 

que promova a defesa da integralidade física e moral da 

sociedade, visando ainda o trabalho na perspectiva da 

descentralização e regionalização dos serviços de saúde 

(SAKATA; EGRY; NARCH, 2014). 

A possibilidade de diagnosticar a situação vivida pela 

vítima deve ser valorizada pelo profissional, fazendo as 

perguntas adequadas e investigando hipóteses diagnósticas, 

portanto são necessários o compromisso confidencial e o sigilo 

que deve estar presente desde o cuidado com os prontuários 

anotações até a adequação da comunicação com equipe 

(SOARES et al., 2015).  

Os mesmos autores referem que é importante que o 

serviço de saúde não seja uma entidade julgadora, mas sim um 

local em que o paciente possa se sentir seguro tanto de forma 

física quanto psicológica (SOARES et al., 2015). 

É oportuno ressaltar que, para redução das dificuldades 

e desafios estruturais na efetivação de uma assistência 

qualitativa na atenção à saúde da população com base nos 

princípios e diretrizes do SUS, torna-se necessário a 

elaboração de ações de saúde medidas por relações humanas, 

visando o cuidado integral e humanizado através do 
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gerenciamento direto e indireto por parte dos profissionais 

(NETTO E DESLANDES, 2016). 

Vieira et al (2016), defendem a importância da 

elaboração de protocolos nas unidades de saúde, visando um 

atendimento mais preciso e eficiente diante dos casos de 

violência, refletindo não só em um cuidado de qualidade e 

melhora na gestão, mas para uma organização do serviço de 

saúde, sendo de suma importância a revisão do mesmo 

periodicamente.  

Em contrapartida, esses autores enfatizam que os 

protocolos não respondem a todas as questões imprevisíveis, 

uma vez que, a violência deve ser vista respeitando as 

particularidades de cada caso, devendo ser ponderado o uso 

de protocolos fixos, tendo em vista que, em alguns casos seu 

uso não trará eficiência no direcionamento e assistência 

prestada à vítima (VIEIRA et al., 2016).  

Dentre as dificuldades relatadas pelos profissionais da 

ESF está a falta de articulação efetiva por parte dos órgãos de 

proteção e assistência às pessoas em situação de violência, a 

falta de retorno e resposta às demandas, dificulta o atendimento 

integral (MACHADO et al., 2014). 

Para o Ministério da Saúde as medidas de proteção só 

poderão ser providenciadas por meio da denúncia ao órgão 

competente destinado à averiguação do caso. Dessa forma, é 

de grande importância que as equipes de ESF, não atuem 

sozinhas no enfrentamento do problema da violência 

intrafamiliar, a superação deste depende de uma atuação 

multisetorial dos diferentes níveis de governo, sociedade civil, 

comunidade e organizações não governamentais (MACHADO 

et al, 2014).  
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CONCLUSÕES 

 

Por se tratar de um fenômeno complexo, a violência 

apresenta-se de diferentes formas, muitas vezes invisíveis, 

quando não são físicas. Sendo de suma importância a 

capacitação dos profissionais acerca dessa temática para dar 

um subsídio no dimensionamento de ações e compreender a 

totalidade das expressões da violência na saúde e vida das 

vítimas.   

Contudo, vale ressaltar que, pacientes nessas situações 

necessitam de um acolhimento multiprofissional e familiar. 

Muitas vezes eles buscam a Unidade Básica de Saúde 

acompanhados dos seus agressores, o que torna a situação 

bastante delicada. 

É necessário programa de educação continuada para os 

profissionais, de forma a prepará-los para lidar com situações 

de violências e poder orientar seus pacientes de maneira 

prudente, pautadas em conhecimentos legais, permitindo mais 

assertividade diante do problema, possibilitando práticas de 

saúde mais efetiva e integralizada. 
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RESUMO: O Diabetes mellitus é considerada uma das 
principais doenças crônicas não transmissíveis ocasionada por 
problemas genéticos ou ambientais, que afeta acentuadamente 
a população mundial. Complicações como nefropatia, 
retinopatia acentuada, neuropatia, amputações, aterosclerose 
cardiovascular, doença cerebrovascular, hipertensão e 
metabolização das lipoproteínas desordenadas podem ser 
desencadeadas. O objetivo do trabalho foi apresentar as 
consequências da hiperglicemia não controlada pelo portador 
de Diabetes mellitus e os principais riscos para os indivíduos  
afetados. Trata-se de  uma revisão de literatura a partir de 
artigos publicados no Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), Portal Regional da BVS e NCBI, entre os anos de 2014 
a 2018. Foram utilizados 20 artigos nas línguas portuguesa e 
inglesa, que descreviam sobre Complicações da diabetes. O 
controle glicêmico é uma das principais dificuldades 
enfrentadas pelos portadores de Diabetes mellitus para se 
conseguir a homeostasia corporal. Isso resulta por conseguinte 
no favorecimento de comorbidades associadas a doença.O 
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diagnóstico tardio, irregularidade no tratamento, e a idade do 
indivíduo, podem contribuir no desenvolvimento das 
complicações, porém, podem ser evitadas com a mudança no 
estilo de vida, com uma alimentação saudável, e principalmente 
com eficácia do controle da glicemia. Desse modo, um 
diagnóstico prévio e o controle da patologia, mostra-se 
importante para a prevenção das complicação que a doenca 
pode causar nas pessoas. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, Diagnóstico, Complicações 

da doença. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, 

o Diabetes mellitus (DM) pode ser ocasionada por problemas 

genéticos ou estilo de vida. Obesidade e o sedentarismo são 

uns dos principais fatores que contribuem para o aumento dos 

índices desta doença (DAVID et al., 2011; PENAFORTE et al., 

2017). O aparecimento do diabetes antes do diagnóstico clínico 

geralmente é assintomático, favorecendo uma morbidade maior 

e um tratamento não especifico, contribuindo para as doenças 

crônicas que mais causam mortes e hospitalizações 

(OLIVEIRA; VENCIO, 2016).  

De acordo com Sobolesky et al. (2018), o Diabetes mellitus 

pode ser classificada em diferentes tipos, a tipo 1 que é 

decorrido pela destruição das células β, na qual ocorre uma 

ausência da insulina circulante no sangue, gerando um fator 

autoimune. É uma da doenças crônicas mais comuns durante a 

infância e adolescência (MARUICHI et al., 2012). A tipo 2 ocorre 

um aumento da concentração de insulina plasmática, 

ocasionando uma resistência à insulina. É mais frequente em 

pessoas acima dos 40 anos de idade, devido a fatores de 



A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE GLICÊMICO NA PREVENÇÃO DAS 
COMPLICAÇÕES DA DIABETES MELLITUS 

1157 
 

sedentarismo, obesidade, em consequência do estilo de vida 

que a pessoa tem (KREUZBERG; AGUILAR; LIMA, 2016). 

Diabetes decorrente por outros fatores, que podem ser 

defeitos no secretor de insulina ou de células β, doenças do 

pâncreas exócrino, alterações funcionais em tecidos, porém o 

diagnóstico só vem ser detectado depois de um período 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2014; NASCIMENTO 

et al., 2014). E a diabetes mellitus gestacional, diagnosticada 

na gravidez, pode causar riscos para a saúde das mulheres, em 

base de muitas desenvolverem insuficiência renal, problemas 

de hipertensão, acarretando em complicações durante a 

gestação (ABREU et al., 2016). 

O diagnóstico para diabetes é baseado na glicemia 

plasmática de jejum, do teste oral de tolerância a glicose 

(TOTG), realizado 2h após sobrecarga oral de 75g de glicose e 

da medida plasmática de glicose casual, com sintomas 

característicos da doença (SASTRE et al., 2017). Os 

parâmetros utilizados para diagnosticar uma pessoa com 

diabetes são quando a glicemia de jejum de 8h for ≥ 126 mg/dL, 

ou o teste oral de tolerância a glicose for ≥ 200 mg/dL ou a 

glicose plasmática aleatória for > 200 mg/dL com sintomas 

clássicos da doença (GROSS et al., 2002). 

Com o diagnóstico já estabelecido, deve-se realizar os 

exames de monitoramento para um tratamento que estabilize a 

hiperglicemia. Entre eles estão a glicose pós-prandial, onde o 

nível glicêmico deve estar < 140 mg/dl, a hemoglobina glicada, 

monitorando a insulina no período de 90 a 120 dias e a 

frutosamina, controle de 1 a 2 semanas da ligação da glicose 

com a albumina, importante no controle de pacientes que 

possuem hemoglobinopatias (SACKS et al., 2011). 
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Os sintomas apresentados na diabetes são poliúria, 

perda de peso, polidipsia, visão turva, entre outros. Umas das 

consequências que prejudicam a condição de vida desses 

pacientes é a facilidade em ter infecções, podendo ocasionar 

hiperglicemia crônica e quando a diabetes não é controlada, 

hiperglicemia com cetoacidose. Ao decorrer dos anos, é 

observado na doença complicações como nefropatia, 

retinopatia acentuada, neuropatia, amputações, aterosclerose 

cardiovascular, doença cerebrovascular, hipertensão e 

metabolização das lipoproteínas desordenadas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017; GOMES; SANTOS, 2017). 

Uma das consequências da hiperglicemia é a 

cetoacidose diabética, que acomete mais aos pacientes 

portadores de diabetes mellitus tipo 1, e na maioria das vezes 

são crianças e adolescentes. Isso ocorre quando o organismo 

quer gerar energia a partir das gorduras do corpo, ocasionando 

a liberação e acumulo de ácidos cetônicos na corrente 

sanguínea, tornando-o ácido e venenoso para o corpo (KLAFKE 

et al., 2014; LOPES et al., 2016). 

As complicações da diabetes causam elevada 

morbidade na sociedade, visto que, a condição de vida dos 

acometidos é complexa, levando em conta os gastos com 

medicamentos e um estilo de vida que ajude no tratamento 

(NASCIMENTO et al., 2014). A pespectiva de vida de pessoas 

com outras enfermidades decorrentes da diabetes são 

diminuídas, baseando-se no fato de muitas terem 

comprometimento dos órgãos, especialmente nos olhos, rins, 

nervos, coração, afetando no auto-cuidado (LÚCIO NETO; 

ROSA; BARBOSA, 2014). 

Barquilla (2017) afirma, em seus estudos que o 

tratamento antidiabético deverá ser conforme cada paciente 
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durante a evolução da doença. Os protocolos utilizados pelo 

ministério da saúde para plementação da prevenção em 

pacientes diabéticos, devem ser utilizados pela atenção 

primária de saúde. Auxiliando-os nas atividades terapêuticas 

para um melhor tratamento, evitando as complicações (SALCI; 

MEIRELLES; SILVA, 2017). 

Logo, este trabalho teve foi apresentar as consequências 

da hiperglicemia não controlada pelo portador de Diabetes 

mellitus e os principais riscos para os indivíduos  afetados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa corresponde a uma revisão bibliográfica a 

partir de artigos publicados de 2014 a 2018 nos seguintes 

bancos de dados do Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Portal Regional da BVS e NCBI.  

Dos 43 artigos obtidos, foram utilizados 20 trabalhos 

tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, que 

descreviam sobre Complicações da diabetes.  

Empregou-se os seguintes descritores para obtenção 

dos trabalhos: Diabetes Mellitus, complicações da diabetes, 

hiperglicemia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O Diabetes mellitus é um grupo de doenças com 

distúrbios metabólicos dos carboidratos, levando uma 

superprodução de glicose, caracterizando a hiperglicemia 

(ZHAO, et al., 2018). Defeitos na ação e secreção da insulina 

são identificados. O desenvolvimento da diabetes pode estar 

relacionado com uma ação autoimune do organismo, quando 
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ocorre a destruição das células β no pâncreas incapacitando a 

produção de insulina ou com a resistência a ação da insulina, 

que ocorre devido ao estilo de vida do paciente, gerando defeito 

no metabolismo dos carboidratos (ULLAH; KHAN; KHAN, 

2016).  

 O estágio da hiperglicemia vai depender do quadro da 

doença, podendo ou não estabelecer um diagnóstico para a 

diabetes. Em alguns diabéticos que não precisam de insulina 

exógena, os níveis glicêmicos podem ser controlados com 

exercício, redução de peso ou medicação. Para os que 

necessitam de insulina exógena, por não haver produção da 

insulina, apresentam distúrbios metabólicos que podem 

diminuir ou aumentar (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2008). 

As pessoas que são diabéticas imunomediado, 

geralmente são crianças e jovens com idades entre 10 a 14 

anos. Adultos também podem adquirir a doença, sendo mais 

lenta em alguns casos. Por ser uma diabetes de origem 

genética, esses pacientes podem apresentar cetoacidose 

diabética no estágio inicial e outras doenças como a tireoidite 

de Hashimoto, a doença de Addison, entre outras (YI; HUANG; 

ZHOU, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017). 

Dentre a alguns pacientes com diabetes tipo 1, estão os 

idiopáticos, que são pacientes onde sua etiologia não é 

comprovada. Apresentam baixos níveis de insulina e sintomas 

da doença, porém não exibem marcadores autoimunes. Esse 

tipo de diabetes não apresenta relatos de complicações 

crônicas, mas se não tratado corretamente pode evoluir 

rapidamente e levar a morte em alguns casos (BUZZETTI; 

ZAMPETTI; MADDALONI, 2017). 
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A diabetes tipo 2 é um outro tipo de diabetes, sendo uma 

doença que acomete 90% dos casos de diabetes, ao contrário 

da diabetes tipo 1, as pessoas que possuem o tipo 2 não 

precisam de insulina para sobreviver. Acontece é que a maioria 

dos pacientes são obesos ou apresentam uma gordura corporal 

elevada, ocasionando uma resistência à insulina e com mais 

chances de desenvolverem complicações (THOMAS; 

PHILIPSON, 2015). 

É acometido em pessoas acima dos 40 anos de idade, 

por consequências da alimentação não saudável e do 

sedentarismo. Está relacionado com problemas genéticos, 

porém não estão esclarecidos (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2008). 

 E a diabetes gestacional, que são gestantes que 

apresentam intolerância à glicose durante o início da gravidez. 

Um nível elevado de glicemia ocasiona problemas no feto, 

como malformação e abortos, e para a mãe, uma predisposição 

para uma diabetes tipo 2. O aparecimento da diabetes pode ser 

anteriormente ou junto com a gestação, sendo mais frequente 

em mulheres que ganham peso na gravidez e que sejam acima 

dos 25 anos (GROSS, 2002; BARQUILLA, 2017).  

Segundo estudos de Lúcio Neto; Rosa; Barbosa (2014), 

com 60 pacientes diabéticos, onde 39 eram mulheres e 21 

homens, a maioria no teste de glicemia em jejum apresentaram 

hiperglicemia. Esta relação se dá pelo fato das mulhures terem 

uma atenção e cuidado a sua saúde maior que os homens 

(figura 1). 
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Figura 1. Glicemia em jejum analisada nos pacientes 

diabéticos. 

 

         Fonte: Lúcio Neto; Rosa; Barbosa, (2014). 

 

Em um estudo feito por Rocha et al. (2017), a glicemia em 

jejum não era controlada por mulheres e homens, mostrando-

se praticamente iguais 80% e 76,92%, respectivamente. Lúcio 

Neto; Rosa; Barbosa (2014), evidenciaram que a maioria dos 

diabéticos apresentaram uma glicemia maior que o 

recomendado, favorecendo para uma predisposição de 

comorbidade. 

A glicemia de jejum é um tipo de exame que analisa a 

concentração da glicemia no sangue, estando o paciente de 

jejum por 8 a 12 horas. É um exame econômico, facilmente 

realizado, determinando se o paciente é portador da doença ou 
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não (GROSS, 2002; MOTTA, 2003). Os critérios analisados 

para apontar se uma pessoa é diabética ou não é definido pelos 

valores, normais até 100 mg/dl, pré-diabético entre 100 a 125 

mg/dl e diabetes acima de 126 mg/dl (PONTES, et al., 2018). 

 Outro parâmetro utilizado para o diagnóstico da diabetes 

é o teste oral de tolerância a glicose, ele determina a 

concentração da glicose plasmática após 2 horas do paciente 

ingerir 75g de glicose anidra. É um método de diagnóstico para 

diabetes e das pessoas que possuem intolerância à glicose. 

Este teste é recomendado usar em pacientes que apresentem 

a glicemia de jejum acima de 100 mg/dl e abaixo de 126mg/dl, 

em pessoas acima de 65 anos e em gestantes (COSTA et al., 

2005; THOMAS; PHILIPSON, 2015).  

 Para que o teste seja realizado de forma eficaz, o 

paciente deve se alimentar 3 dias antes, apenas de 150g de 

carboidratos; se faz uso de alguma medicação que pode alterar 

o exame, deve anotar e informar ao laboratório; o paciente deve 

estar de 8 horas de jejum no dia do teste, e ficar de repouso e 

não fumar (GROSS, 2002; MOTTA, 2003). 

 A hemoglobina glicada também conhecida como A1C, é 

utilizada na avaliação do controle glicêmico de pacientes 

diabéticos. Ela verifica a quantidade de glicose ligada a 

hemoglobina, determinando a concentração de glicose na 

corrente sanguínea. Essa avaliação é feita pelo tempo de meia 

vida das hemácias, sendo entre 90 a 120 dias (SOBOLESKY, 

et al., 2018; NETO et al., 2009). 

 Um estudo feito por Cortez et al. (2015), foram analisados 

1320 pessoas com diabetes, em que 805 (61,4) eram mulheres 

e 515 (38,6) homens, sendo 267 (20,2%) possuindo 

complicações da doença. O tempo de duração foi pesquisado, 

mostrando que 372 dos entrevistados possuíam a menos que 5 
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anos, 464 tinham entre 5 a 10 anos e 484 eram diabéticos a 

mais de 10 anos (Tabela1). 

 

Tabela 1. Relação dos portadores de Diabetes Mellitus 

quanto ao tempo de duração e complicações da doença. 

 
Variáveis % 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

Tempo de duração: 

< 5 anos 

≥ 5 anos a ≤ 10 anos 

> 10 anos  

Complicações da doença 

------ 

61,4 

38,6 

------ 

28,2 

35,2 

36,6 

20,2 

Fonte: (CORTEZ et al., 2015). 

 

 Em relação aos pacientes que tinham complicações da 

doença, os que tinham menos de cinco anos, entre cinco a dez 

anos e maior que dez anos da doença, apresentaram um índice 

de complicações respectivamente, 12,1%, 14,2% e 32,2%. Esta 

relação de quem apresenta complicações em maior tempo que 

tem a doença, pode estar relacionada à pacientes idosos, 

diagnosticados a anos atrás com diabetes, tendo mais chances 

de desenvolver outras doenças. Decorridas principalmente pelo 

tipo de tratamento mal realizado, ao contrário de pessoas 

diagnosticadas recentemente com diabetes, fazendo 

tratamento correto para a doença (CORTEZ et al., 2015). 

 Em um estudo de Lúcio Neto; Rosa; Barbosa (2014), 

constataram que a medida que os pacientes tinham idades 

avançadas, a diabetes era mais diagnosticada, prevalencendo 

mais idosos diabéticos. Em consequência disto, o 
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funcionamento do organismo e a moblidade física ficam lentos, 

prejudicando no tratamento.  

 As complicações aparecem no decorrer da doença, devido 

ao paciente não fazer o tratamento adequado e não ter o 

controle dos niveis glicêmicos. Estas complicações podem ser 

agudas ou crônicas, sendo elas hipoglicemia, hiperglicemia, 

cardiopatia, retinopatia entre outras. O período de diagnóstico 

da diabetes mostrou que os dabéticos com mais de 10 anos da 

doença, possuem mais chances de terem complicações, sendo 

a retinopatia a mais incidente (ALMEIDA et al., 2017). 

 Cho et al. (2018), afirma em seus estudos que as 

complicações cronicas que mais acometem os portadores de 

diabetes são mais frenquente por a maioria ter hipertensão, 

dislipidemias e asterosclerose. Esta relação é associado pelo 

fato de desencadearem uma morbidade maior nos diabéticos. 

Ao que se refere a evolução da doença em realção ao tipo de 

diabetes, Gomes; Santos (2017), dissertaram que a pessoas 

que tinham diabetes tipo 2, a progressão da doença era maior 

em relação as que tinham a tipo 1. 

 O aparecimento das complicações da diabetes acontece 

quando o paciente não faz uma alimentação adequada, não tem 

uma rotina de exercícios físicos, consequentemente havendo 

um desequilíbrio em suas taxas (SALCI; MEIRELLES; SILVA, 

2017; MARQUES, 2017).  

 Em uma pesquisa de Almeida et al. (2017), ele relatou em 

seus 134 prontuários estudados, que tinha pacientes com mais 

de uma complicações crônicas, no qual, as mais acometidas 

pelos portadores diabéticos eram a cardiopatia 69,0%, 

retinopatia 61,7%, neuropatia sensorial-motora simétrica 

57,3%, problemas renais 48,5%, doença vascular periférica 

31,4% e pé diabetico 20,3% (Figura 2). 
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Figura 2. Variação das complicações por Diabetes Mellitus. 

 

 
   *DVP: Doença vascular periférica; SMS: Sensorial-motora simétrica. 

    Fonte: (ALMEIDA et al., 2017) 

 

 O aumento de pacientes com problemas cardiovasculares 

é notório, visto que é uma das complicaçoes que mais 

acometem os diabéticos (NAJAFI et al., 2018). A diabetes 

promove desordens no metabolismo dos lipídios, aumentando 

a gordura nos vasos sanguíneos e em correlação com os 

problemas que a doença causa no cérebro, os nervos que 

impulsionam o coração a ter um ritmo cardíaco, são 

danificados. Isto realça a cadopatia como umas das 

complicações da diabetes mellitus (FENG; PEÑA; LI, 2017). 

 Nos estudos de Kreuzberg; Aguilar; Lima (2016),  a 

predisposição de pessoas terem problemas cardiovasculares 

como uma complicação da diabetes é o aumento da idade, 

ocorrendo mais em pessoas acima dos 50 anos. 
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 A retinopatia esta associada ao tratamento irregular da 

diabetes, quando o oportador só descobre com o aparecimento 

de sintomas que compromentem sua visão. A qualidade da 

visão é diminida, pelo fato de acometem as estruturas dos 

olhos, como a córnea (KELKAR et al., 2018).  

 Dados de Najafi et al. (2018), mostraram resultados 

semelhantes entre as complicações crônicas, em que a 

retinopatia 56,2% prevalecia nos 192 participantes da pesquisa. 

Outros autores como Almeida et al. (2017), confirmam que a 

frequência de retinopatia 61,7% em diabéticos, aumetam com 

o tempo que se tem a doença, ou seja, pessoas dabéticas a 

mais de 10 anos, são mais propensos a terem problemas de 

visão. 

 Além disso, o pé diabético é uma patologia que acometem 

tais pacientes, surgindo com pequenas feridas, levando a 

apuntações e consequentemente debilitanto-os (SALCI; 

MEIRELLES; SILVA, 2017). Na pesquisa dos autores Senteio 

et al. (2018), a presença de deformidades e ulcerações em pés 

de pacientes diabéticos foi de 54,9% e 35,2%, respectivamente, 

indicando uma sensibilidade decorrente de mudanças na 

vascularização. Porém, estudos de Gomes; Santos (2017), 

avaliaram as complicações de membros inferiores, 

demostrando uma frequência baixa (0,9%), evidenciando que 

os portadores de diabetes tipo 1, são os mais acometidos. 

 Em relação as neuropatias, Rocha et al. (2017), verificaram 

que 95,23% dos pacientes eram acometidos por está 

complicação em conjunto com as doenças cardiovasculares. 

Outros estudos mostram a correlação da neuropatia com as 

amputações de membros inferiores, visto que, a neuropatia 

afeta o sistema nervoso, provocando sintomas como a 

diminuição da sensibilidade e dor, formigamentos, podendo 
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levar o diabético a ter machucados e infeções. É mais 

provocada em pessoas idosas com um tempo maior de 

diagnóstico da diabetes (NASCIMENTO et al., 2014). 

 Braga et al. (2016), relata em seu trabalho um predomínio 

de doença renal crônica de 41,18% dos diabéticos, em que as 

mulheres estão em maior números entre esta complicação. No 

entanto, este número se mostra elevado, devido as mulheres 

irem frequentemente em ambulatórios para cuidar de sua 

saúde. 

 Em estudos de Gomes; Santos (2017), observou-se que a 

nefropatia era a complicação mais incidente com 17% entre os 

pacientes, ao contrário de outros autores, em que a cardiopatia 

e a neuropatia prevalecem nas complicações mais acometidas 

da diabetes. A hipertensão é um dos fatores de risco para a 

predisposição da nefropatia diabética (LÚCIO NETO; ROSA; 

BARBOSA, 2014). 

 Em casos de aumento da glicose, número elevado de 

pessoas com hiperglicemia é notório, devido muitos não terem 

o custume de controla-la, em correlação com estilo de vida 

adequado para portadores desta doença (NETO; ROSA; 

BARBOSA, 2014). A cetoacidose diabética é uma das principais 

complicações, podendo causar mortes para os portadores 

desta doença. Visto que, o descontrole da glicemia faz com que 

o organismo retire energias das gorduras, liberando corpos 

cetônicos na urina e corrente sanguínea, deixando-o ácido 

(HÖRBER et al., 2018). Em pacientes que fazem o uso da 

insulina inadequadamente, a cetoacidose é inevitável, afirma 

Collet-Souberg (2001). 

 Em um estudo de caso feito por Höber et al. (2018), uma 

paciente mostrou-se uma glicemia de 1687 mg/dl, no exame de 

urina observou-se presença de cetonas e glicose e a HbA1c 
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elevada 12,2%. Evidenciando uma diabetes tipo 1 e em 

consequência da glicemia alta, a cetoacidose diabética, onde 

foi controlada com uma tratamento específico para esta doença 

evitando maiores complicações e até a morte da paciente. 

 Em virtude disto, uma alternativa de tratamento é através 

da terapia nutricional, muitas vezes compreendida pelos 

portadores da doença como restritiva, proibitiva e afastado da 

sua cultura alimentar. A Sociedade Brasileira de Diabetes 

preconiza que a alimentação seja quantitativamente 

satisfatória, mediante as necessidades calóricas do paciente, 

bem como sejam francionadas em seis refeições diárias, 

considerando fatores como os hábitos alimentares dos 

pacientes, diagnóstico nutricional, metabolismo, uso de 

medicamentos, valores socioculturais e entre outros (ZANETTI, 

et al., 2015). 

 Essa recomendação dietética tem como objetivo a 

manutenção e/ou obtenção de um estado nutricional adequado, 

controle glicêmico e adequados níveis de pressão arterial 

sitemica e de lipídeos séricos. No entanto, até o momento não 

possui um conjunto ideal de macro e micronutrientes a serem 

consumidos, sendo assim prescritos de maneira indivualizada, 

levando em consideração alguns valores estabelecidos 

mediante as recomendações para a população em geral como: 

teor de caboidratos totais entre 45 a 50%, não sendo inferior a 

130g/dia; 5% de sacarose; 14 g/1.000 Kcal de fibras, bem como 

30 a 50 g/dia da mesma, gordura total entre 20 a 35% do valor 

energético total e valores distintos para gordura mono e 

poliinsaturadas (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017; 

WHEELER, et al., 2012). 

 Dito isto, a prevenção para as complicações da diabetes 

mellitus é de extrema importância. Para que seja efetivada, uma 
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rotina de exercícios físicos, adequação da alimentação, 

tratamento medicamentosos, controle da glicemia, exames 

laboratoriais de rotina, cessar o uso de bebidas alcoólicas e o 

fumo, diagnóstico e tratamento para o aparecimento das 

complicações crônicas (SALCI; MEIRELLES; SILVA, 2017; 

BOBEK et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Como relatado nos estudos citados, o diagnóstico da 

Diabetes Mellitus realizado precocemente é de grande 

importância para um melhor tratamento da doença. 

Os testes bioquímicos utilizados para o diagnóstico da 

diabetes é de grande relevância, devido as complicações com 

o diagnóstico tardio serem inevitáveis, por ser na maioria das 

vezes assintomática. 

As complicações que prevaleceram foram as 

retinopatias, cardiopatia, neuropatia, pé diabético e a 

nefropatia. Problemas com aumento da glicemia causam a 

hiperglicemia, que pode surgir a cetoacidose, dificultando no 

tratamento da doença. 

Desse modo, o diagnóstico prévio da diabetes, junto com 

a prevenção das complicações da diabetes e atenção a saúde, 

os portadores terão uma qualidade e expectativa de vida 

melhor. 
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RESUMO: As queimaduras constituem lesões traumáticas 
extremamente dolorosas e desagradáveis aos pacientes 
acometidos, partindo desse contexto, técnicas de distração e 
relaxamento, como a musicoterapia, têm sido implementadas 
durante o tratamento de vítimas de queimaduras com vistas a 
reduzir seus sofrimentos. Sob esse prisma de observação, esse 
trabalho objetivou buscar na literatura a influência da 
musicoterapia para o manejo da dor no paciente vítima de 
queimaduras. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo 
scoping review, conduzida conforme a metodologia Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA) e por meio do algoritmo “Dor” AND “Queimaduras” 
AND “Musicoterapia”. Foram estabelecidos com critérios de 
inclusão publicações dos últimos cinco anos, disponibilizadas 
na íntegra e redigidas nos idiomas inglês, espanhol e 
português. Terminada a busca, obteve-se 147 publicações, das 
quais foram selecionadas 9 para compor a amostra da 
pesquisa. Conclui-se que a musicoterapia se destaca como 
uma importante técnica alternativa, de baixo custo e boa 
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aceitação e efetividade para o manejo da dor em queimados. 
Além estimular as áreas de memória e emoções promovendo 
sensações de bem-estar, gera outros benefícios como 
relaxamento durante a troca de curativos, diminuição dos níveis 
de ansiedade e equilíbrio dos parâmetros hemodinâmicos o que 
influencia nas variações da sensação álgica. 
Palavras-chave: Dor. Queimaduras. Musicoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras 

(2018), as queimaduras consistem em lesões traumáticas 

ocasionadas por agentes térmicos, químicos, elétricos e/ou 

radioativos, que podem atingir desde a epiderme até camadas 

mais profundas do organismo como o tecido subcutâneo, 

músculos, tendões e ossos.  

No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 1.000.000 de 

incidentes por queimaduras ao ano, dos quais dez por cento 

das vítimas recorrem ao atendimento hospitalar em virtude da 

gravidade de suas lesões; cenário que constitui uma importante 

questão para a saúde pública (BRASIL, 2017).  

Com base em suas profundidades e extensões, as 

lesões por queimaduras podem ser classificadas em três 

categorias, à saber: primeiro, segundo e terceiro graus. Sendo 

os dois primeiros estágios considerados os mais dolorosos para 

o paciente queimado (BRASIL, 2012). 

A dor sentida durante o processo que corresponde a 

queimadura, ocorre, inicialmente, em virtude da estimulação e 

lesão de nociceptores presentes na epiderme e derme, todavia 

esta sensação álgica sofre variações conforme a evolução do 

quadro (CASTRO; LEAL; SAKATA, 2013). Da mesma maneira, 

após a etapa inicial, a sensação álgica ocasionada pelo trauma 
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ainda se faz presente nas fases correspondentes ao tratamento 

da lesão como: desbridamento e limpeza, trocas de curativos e 

durante as sessões de fisioterapia – sendo mais intensa no 

período que compreende as etapas iniciais da queimadura até 

que haja maturação da cicatriz (HENRIQUE; SILVA, 2014). 

Neste contexto, salienta-se que a dor sentida pelo 

paciente queimado constitui um importante sintoma a ser 

considerado e abordado pela equipe de enfermagem, 

atentando para que não se subestime a intensidade da 

sensação em virtude da reação apresentada pelo cliente 

(ROSSI et al., 2000). 

 Não obstante, é necessário evidenciar que inúmeros 

fatores modulam a sensação álgica provocada pela queimadura 

podendo ocasionar sua exacerbação ou diminuição, à saber: 

extensão e localização dos tecidos acometidos – especialmente 

em locais com perda cutânea e áreas doadoras de tecido – 

estado emocional, nível de ansiedade, tolerância à dor, 

experiências pregressas, cultura e faixa etária do cliente 

(HENRIQUE; SILVA, 2014; CASTRO; LEAL; SAKATA, 2013).  

Outrossim, a queimadura vai além do trauma orgânico. 

As vítimas ficam mais propensas a síndrome do pânico, 

idealização suicida e estresse pós-traumático o que gera 

sofrimento e dificuldade na recuperação após o tratamento.  

Esse quadro fica mais preocupante quando o paciente 

passou por um processo longo de hospitalização, muitas vezes 

doloroso, resultam em agitação, angústia, vergonha e tristeza. 

Com isso, as consequências no enfrentamento do trauma, a 

aceitação das mudanças na autoimagem, retorno ao convívio 

social são prejudicadas, logo, afetando a qualidade de vida 

(SILVA et al.,2015).  
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Sob este prisma de observação, técnicas de distração e 

relaxamento, como a musicoterapia, têm sido aplicadas durante 

o tratamento de vítimas de queimaduras com vistas a reduzir 

seus sofrimentos. As intervenções musicais podem ocorrer por 

meio de duas técnicas: a primeira envolve a utilização de 

música pré-gravada, enquanto a segunda demanda um 

profissional terapeuta musical treinado para fazer música ao 

vivo (HEIJDEN et al., 2018) 

Segundo essa linha de raciocínio, a musicoterapia 

implica no uso rotineiro de música com o intuito de melhorar a 

saúde física e mental do indivíduo submetido à terapêutica, 

ocasionando mudanças positivas nas emoções e no 

comportamento do paciente submetido a situações de estresse, 

e de tratamento dolorosos como nos casos de tratamento de 

queimaduras (GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII; 2017). 

Com base nessas percepções, esse trabalho objetivou 

descrever a influência da musicoterapia no manejo da dor no 

paciente vítima de queimaduras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo scoping 

review, conduzida conforme a metodologia Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

(MOHER et al., 2009), tendo como questão norteadora: “Qual a 

influência da musicoterapia sobre a dor do paciente 

queimado?”. 

Foram realizadas buscas nas bases de dados: SciVerse 

Scopus, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific 
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Eletronic Library Online (SciELO). Foram selecionados os 

Descritores em Saúde (DECS) e elaborado o algoritmo: “Dor” 

AND “Queimaduras” AND “Musicoterapia” para compor o 

algoritmo de busca. 

As buscas pelo material científico em bases de dados 

ocorreram durante o mês de outubro/2018. Foram incluídos os 

trabalhos publicados nos últimos cinco anos, disponibilizados 

na íntegra e escritos nos idiomas inglês, espanhol ou português. 

Excluiu-se as publicações que não abordavam temas 

relacionados a pesquisas em humanos ou que não respondiam 

a questão norteadora deste trabalho.  

Obteve-se 147 publicações, das quais foram 

selecionadas 9 para compor a amostra da pesquisa. Tal 

seleção foi realizada por meio da leitura dos títulos e resumos 

do material, levando-se em consideração os critérios de 

inclusão e exclusão pré-estabelecidos. A Figura 1 descreve as 

etapas seguidas para a confecção do trabalho conforme a 

metodologia PRISMA. 
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Figura 1. Identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos 

artigos que abordam a utilização da musicoterapia para o 

tratamento de queimados conforme a metodologia PRISMA. 

 
Fonte: PRISMA, 2009 

 

  



A MÚSICA NO MANEJO DA DOR DO PACIENTE VÍTIMA DE QUEIMADURAS: 
SCOPING REVIEW 

1181 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos artigos que compuseram a amostra foi 

realizada a caracterização dos trabalhos conforme é 

demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Caracterização da amostra quanto aos autores, tipo 

de estudo e objetivos. Brasil, 2018. 

Autores, ano e 

país 

Tipo de estudo Objetivos 

HEIJDEN et al., 

2018 

(ÁFRICA DO SUL) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Medir se a 

musicoterapia ao vivo 

tem efeitos benéficos 

termos de menos 

sofrimento e dor em 

crianças com 

queimaduras após 

procedimentos de 

cuidados de feridas. 

GHEZELJEH; 

ARDEBILI; RAFII, 

2017 

(IRÃ) 

 

Ensaio clínico 

randomizado 

Avaliar os efeitos da 

massagem e da 

música na 

intensidade da dor, 

intensidade de 

ansiedade e nível de 

relaxamento em 

pacientes queimados. 

LI; ZHOW; WANG, 

2017 

(CHINA) 

 

Revisão 

sistemática e 

meta-análise de 

Determinar o efeito da 

música durante os 

tratamentos. 
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controle 

randomizado 

GHEZELJEH et al., 

2017 

(IRÃ) 

Ensaio clínico 

randomizado 

Investigar o efeito da 

música preferida pelo 

paciente na 

ansiedade 

antecipatória, 

(cuidado da ferida) 

dor e nível de 

relaxamento. 

HSU; CHEN; 

HSIEP, 2016 

(CHINA) 

Ensaio clínico 

prospectivo 

randomizado 

Investigar impacto da 

intervenção musical 

no tempo de troca de 

curativos queimar a 

dor e a ansiedade dos 

pacientes. 

GOMEZ- TORRES 

et al., 2014 

(MÉXICO) 

Estudo reflexivo Refletir sobre o 

desempenho 

humanista do 

enfermeiro na 

intervenção da dor 

nociceptiva somática 

em crianças 

ROHILLA et al., 

2018 

(ÍNDIA) 

 

  

Quase- 

experimental 

cruzado 

Avaliar o efeito da 

musicoterapia na dor, 

ansiedade, uso de 

opióides, e variáveis 

hemodinâmicas 

durante a troca de 

curativo em  

queimaduras 
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GHEZELJEH et al., 

2016 

(IRÃ) 

Ensaio clínico 

prospectivo 

Randomizado  

Investigar o efeito da 

música sobre a dor 

profunda, ansiedade 

e níveis de 

relaxamento em 

pacientes queimados 

hospitalizados. 

GHEZELJEH;  

ARDEBILIB, 2018 

(IRÃ) 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

Comparar os efeitos 

da música preferida e 

massagem sueca 

sobre a dor e 

ansiedade em 

pacientes queimados. 

Fonte: Própria dos autores, 2018. 

 

Quanto a caracterização da amostras, dos nove artigos 

selecionados, oito foram publicados em inglês e um em 

espanhol. Já em relação aos locais onde ocorreram, destacam-

se Irã, com 4 estudos, e China, com dois estudos. A maioria 

foram ensaios clínicos randomizados.  

No que se refere às intervenções, na maior parte deles, 

foram realizadas durante a troca de curativos com música auto 

selecionada ou com base nas preferências do paciente. Além 

disso, os resultados mais obtidos foram o relaxamento e a 

distração. 

  No que concerne aos locais, o estudo realizado por 

Santos et al. (2017) constatou que a China, Irã e Índia, por 

causa das condições de moradia precárias e superlotadas, 

baixa escolaridade da população, o uso de fogareiros para o 

preparo da alimentação, além da falta de campanhas de 
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conscientização, colaboram para altos índices de queimaduras 

acidentais.  

Nesse diapasão, os continentes onde esses países se 

localizam, apresentam altos índices de autoflagelação de 

mulheres por queimaduras e que apresentam resistência a 

adesão ao tratamento, com isso, a musicoterapia pode ser 

utilizada como uma alternativa de diminuição da dor e maior 

adesão (VIEIRA et al, 2015)  

De acordo com os estudos encontrados, a sensação 

álgica sofre transformações conforme o tecido danificado se 

regenera, sendo influenciada por aspectos fisiológicos, 

psicológicos, ambientais e inerentes ao próprio contexto do 

paciente (HEIJDEN et al., 2018).  

Nesse contexto, segundo Leal e Carvalho (2014), o 

processo de cicatrização é composto por quatro fases 

contínuas: hemóstase; inflamação; proliferação e remodelação. 

No entanto, alguns fatores podem interromper esse processo, 

como o estresse e a tensão gerados após o trauma, os quais 

influenciam na homeostase o que pode prolongar o processo 

de cicatrização, aumentar a susceptibilidade às infecções e, 

consequentemente, aumentar o número das trocas de curativo  

Nesse sentido, foi verificado por meio das análises de 

publicações que a terapia musical atua de modo a influenciar o 

sistema límbico estimulando as áreas de memória e emoções, 

além de promover a liberação de dopamina, modulando as 

experiências de dor e sofrimento e trazendo sensações de bem-

estar (HEIJDEN et al., 2018).  

Outrossim, Li, Zhow, Wang (2017), apontam que, além 

dos efeitos mencionados anteriormente por Heijden et al. 

(2018), a técnica também desencadeia a redução da frequência 

cardíaca em pacientes vítimas de queimaduras – indicando 
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mais um aspecto favorável em relação ao bem-estar do 

paciente.  

Em corroboração a esses achados, outro estudo relata 

resultados positivos relacionados às sessões de terapia 

musical, pois geram um efeito esquecimento momentâneo dos 

problemas e contribuem para controle dos parâmetros vitais 

(FRANCO; RODRIGUES, 2009).  

Ainda nesse sentido Gebhardt et al. (2018) destaca em 

sua pesquisa a eficácia da musicoterapia como um potente 

instrumento capaz de modular emoções de pacientes que se 

encontram em sofrimento mental e redirecioná-las. 

Mediante esse contexto, Matoso e Olviereira (2017) 

trazem a musicoterapia como uma importante terapia não-

farmacológica que pode ser aplicada para promover o cuidado 

em saúde. Neste sentido, ressaltam ser indispensável o 

conhecimento e domínio do método por parte dos profissionais 

da saúde.  

Os autores ressaltam que, por meio do conhecimento, os 

profissionais são capazes de reconhecer a os resultados 

obtidos por meio da técnica mediante pesquisas científicas e, 

por fim,  podem incorporar o aprendizado obtido no manejo dos 

pacientes. 

Partindo desse fundamento, salienta-se que técnica 

pode ser aplicada tanto de forma individualizada como em 

associação a outras terapias - a exemplo da massagem - 

todavia estudos apontam a ausência de efeitos adjuvantes 

relacionados a junção das técnicas, embora se tenha obtido 

efeitos positivos quanto a intensidade da dor, ansiedade e 

níveis de relaxamento (GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII, 2017; 

GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII, 2016).  
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Em complemento a outro estudo do mesmo autor, o qual 

mostra os benefícios tanto do uso combinado como associado 

da música proferida do paciente e massagem sueca. Além 

disso, o estudo comprova que o grupo da intervenção da 

música preferida teve melhores resultado na melhora da 

ansiedade (GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII, 2017) 

Não obstante, resultados indicam que intervenções com 

músicas em pacientes queimados são capazes de reduzir 

significativamente a ansiedade - consequentemente os níveis 

de dor - quando comparadas às técnicas que não envolvem a 

implementação da musicoterapia (LI; ZHOU; WANG, 2017). 

 Isso pôde ser observado no estudo de Silva et al. (2014), 

o qual mostra a eficácia da musicoterapia junto à terapia 

farmacológica melhoram os sintomas patológicos, emocionais 

na ansiedade, além de amenizar os sintomas de náuseas e 

vômitos. 

No estudo de Li, Zhow e Wang (2017), é destacado, 

ainda, a importância de se instituir protocolos, específicos, de 

musicoterapia durante diferentes procedimentos a fim de não 

só adaptarmos às necessidades do cliente, mas também de nos 

munir de dados clínicos baseados em evidências.  

Nesse sentido, Freire, Moreira e Kammer (2015), com a 

utilização do Protocolo de Atendimento de Musicoterapia, 

afirmam a musicoterapia fortalece de vínculo terapêutico e a 

utilização do protocolo torna-se possível verificar a evolução e 

dar continuidade, mesmo que aplicado por outros profissionais, 

com maior fidedignidade. 

A musicoterapia se caracteriza como uma terapia não-

farmacológica de baixo custo, fácil implementação e boa 

aceitação pelos clientes podendo sofrer variações e ajustes 

conforme a demanda estabelecida. Destaca-se, ainda, que a 
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técnica pode ser desenvolvida de modo a considerar ou não as 

preferências musicais do paciente, pois ambas foram eficazes 

no manejo da dor (GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII, 2017; 

GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII, 2017).  

Esse achado foi observado também nos estudos de 

Rodrigues e Isaac (2016), no qual não só mostrou que não só 

o profissional pode utilizá-la, as também o paciente, 

evidenciando o baixo custo e de fácil acessibilidade e 

aplicabilidade. 

No entanto, segundo Heidjen et al. (2018), o qual 

analisou a eficácia dessa terapia em crianças com idade entre 

zero e treze anos, os efeitos positivos na diminuição da dor e o 

sofrimento só foram encontrados em crianças com idade acima 

de cinco anos. 

Vale ressaltar que o manejo da dor em crianças 

queimadas deve ser ainda mais específico. A pesquisa 

realizada por Costa, Santos e Silva (2017) nos mostra que os 

pacientes com maior extensão de queimadura corporal da 

amostra estudada são menores de idade e os maiores fatores 

causadores foram acidentes envolvendo produtos inflamáveis e 

líquidos aquecidos.  

Em consequência da dor das lesões, é comum episódios 

de gritos, choro, inquietação, relato de dor verbal, entre outros. 

Mesmo diante disso, foi verificado resposta positiva na redução 

do sofrimento causado pelas queimaduras, porém, não houve 

redução na sensação álgica, o que corrobora, nesse último 

aspecto, com o estudo de Hedlen et al.  

Alguns procedimentos dolorosos, como a troca de 

roupas, têm seus impactos amenizados por meio da 

intervenção musical, ocasionando quebra do ciclo dor- 

ansiedade nos pacientes queimados. De modo geral, observa-



A MÚSICA NO MANEJO DA DOR DO PACIENTE VÍTIMA DE QUEIMADURAS: 
SCOPING REVIEW 

1188 
 

se que a técnica propicia um ambiente amigável e confortável 

dentro do meio hospitalar (HSU; CHEN; HSIEP, 2016).  

Em concordância a essa afirmação, o estudo de Cunha 

e Volpi (2008) mostra que a música desfaz a imagem de 

ambiente desagradável do hospital, aumentando a adesão dos 

pacientes aos cuidados prestado e facilitando o trabalho dos 

profissionais de saúde devido a maior colaboração dos 

enfermos.  

No manejo de pacientes vítimas de queimaduras se faz 

necessário intervenções variadas relacionadas a dor, como 

avaliação diária da sensação álgica, bem como a manutenção 

dos fármacos analgésicos, os quais não oferecem total alívio 

deste mal devido ao temor dos pacientes aos possíveis efeitos 

adversos, principalmente aos opióides.  

Visto isso, a associação entre a terapia farmacológica e 

a musicoterapia se mostra como uma alternativa de baixo custo 

viável e eficaz, uma vez que a música, principalmente a de sua 

preferência, traz um acalento emocional e harmonização de 

seus parâmetros hemodinâmicos (ROHILLA et al., 2018).  

Além disso, um estudo quase experimental observou que 

o uso da musicoterapia não só ajudou a amenizar o sofrimento 

em pacientes com dor aguda como possibilitou a diminuição do 

uso de medicamentos analgésicos (SANTHNA; NORHAMDAN 

M.Y; DAMRUDI, 2015). 

Um estudo clínico mostrou que o grupo submetido à 

intervenção musical obteve uma diminuição dos níveis de 

cortisol e sensação álgica, estabilidade dos sinais vitais e 

aumento dos níveis de relaxamento no processo de troca de 

curativo, tornando o procedimento menos desconfortável para 

os pacientes (GHEZELJEH; ARDEBILI; RAFII, 2016), o que 

corrobora com o estudo de Gebhardt et al. (2018) o qual 
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apresenta dados da influência da musicoterapia na 

metabolização do cortisol.  

Somando-se todas as estratégias mencionadas 

anteriormente, o papel do profissional na promoção do conforto 

é um fator marcante no prognóstico positivo, bem como a 

criação de um vínculo entre o paciente e cuidador, evidenciando 

a humanização indispensável neste processo (GOMEZ-

TORRES et al., 2014). Isso foi evidenciado no estudo de Souza 

(2017), no qual a musicoterapia, enquanto terapia 

complementar, gera harmonia para o ambiente de trabalho da 

equipe e conforto para o paciente e familiar. 

Ainda no que concerne ao cuidado humanizado, Matoso 

e Oliveira (2017), trazem a música aplicada aos serviços e 

ações de saúde como um importante instrumento terapêutico 

para promoção tendo em vista sua capacidade de produzir 

efeitos nos níveis somáticos, psicológicos, sociais, cognitivos 

nos indivíduos submetidos à técnica.  

Destacam ainda, que o processo de intervenção se dá 

por meio da interação física, emocional, mental, social, estética 

e espiritual que a técnica promove – envolvendo, assim, o 

paciente em sua totalidade e facilitando a evolução de seu 

processo saúde-doença (MATOSO; OLIVEIRA, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A musicoterapia destaca-se em virtude de seus efeitos 

positivos no manejo da dor em vítimas de queimaduras. Tal 

terapia alternativa, além estimular as áreas de memória e 

emoções promovendo sensações de bem-estar, também gera 

relaxamento durante a troca de curativos, diminuição dos níveis 
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de ansiedade e equilíbrio dos parâmetros hemodinâmicos o que 

influencia nas variações da sensação álgica.  

Todavia, é necessário salientar que os estudos não 

mostraram eficácia, dessa terapia, na diminuição da sensação 

álgica em crianças menores de cinco anos 

Nesse sentido, essa terapia emerge também como um 

importante instrumento de humanização tendo em vista que 

proporciona uma abordagem holística à sensação álgica 

vivenciada pelo paciente por meio da quebra do ciclo dor-

ansiedade.  

Segundo a literatura, configura-se uma alternativa de 

baixo custo, sem necessidade de utilização de técnicas 

complexas e, na utilização da música preferida, propicia um 

ambiente terapêutico e mais agradável no meio hospitalar. 

Outrossim, pode-se observar sua efetiva ação isolada, 

bem como, associada às terapias farmacológicas e não 

farmacológica, comprovando sua eficácia em tratamentos a 

longo e curto prazo. Somado a isso, outro ponto favorável à 

técnica é a boa aceitação, tanto por parte pacientes quanto 

pelos profissionais que atuam no contexto hospitalar – 

favorecendo, em virtude dessas qualidades, a implementação 

da musicoterapia. 

No entanto, fica evidente não só a escassez de artigos, 

mas também a falta de estudos brasileiros publicados que 

abordem esta temática, no período em questão. Sendo assim, 

este estudo se torna um incentivo para  a realização de novas 

pesquisas acerca do tema, de modo que, os profissionais de 

saúde se sintam encorajados para implementar a musicoterapia 

no cuidado ao paciente que sofre com dores, especialmente as 

vítimas de queimaduras. 
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RESUMO: A assistência multidisciplinar ofertada pela Atenção 

Básica (AB) busca um atendimento qualificado que contribua 

com a preservação da funcionalidade em idosos. Assim, o 

presente estudo teve por objetivo analisar a percepção dos 

profissionais da Atenção Básica a cerca da Síndrome da 

Imobilidade em idosos. Trata-se, de uma pesquisa descritiva, 

de corte transversal e abordagem mista. Os cenários para o 

presente estudo foram quatro (04) Unidades de Saúde da 

Família (USF), adscritos no Distrito Sanitário I e II, no município 

de Bayeux/PB. Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro de 

entrevistas composto por questões abertas e fechadas sobre a 

Síndrome da Imobilidade ao Leito em idosos. Os dados 

empíricos foram armazenados e analisados conforme a técnica 

de Análise de Conteúdo Categorial Temática. A partir das 
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análises dos discursos apreendidos, foi possível construir três 

categorias temáticas: Categoria 1 - Síndrome da Imobilidade 

relacionada ao tempo prolongado de inatividade; Categoria 2 - 

Características clínicas e o diagnóstico da Síndrome da 

Imobilidade; Categoria 3 - Intervenção multidisciplinar na 

Atenção Básica para idosos com a Síndrome da Imobilidade. 

Foi possível concluir que os profissionais de saúde da Atenção 

Básica necessitam estar inseridos em programas de formação 

permanente e continuada para proporcionar um atendimento 

singularizado e individualizado, baseado em evidências, que 

promova qualidade de vida aos anos acrescidos à essa parcela 

da população que envelhece. 

Palavras-chave: Síndrome da Imobilidade. Velhice.  Atenção 

Básica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento humano é um processo proativo e 

gradual, que resulta em alterações morfológicas, funcionais, 

bioquímicas e psicológicas, gradativamente acompanhadas de 

perda na capacidade em adaptar-se ao meio em que vive 

(MACIEL; GUERRA, 2005).  

Segundo Paschoal (2006), o envelhecimento se tornou 

um impacto visível em toda sociedade, sendo considerado um 

fenômeno mundial e com características peculiares em nosso 

país, esta longevidade apresenta implicações importantes 

visando à saúde, pois se pode ter consequências relacionada a 

vida humana, estrutura física, psíquica e social, influenciando 

assim a qualidade de vida, visto que esta demonstra a 

percepção de bem-estar. 
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Uma das consequências naturais desse rápido processo 

de transição demográfica é o aumento da ocorrência de 

deficiência, em parte imposta pela maior prevalência de 

doenças crônicas degenerativas durante o envelhecimento, 

atreladas às mudanças naturais do curso de vida. Dessa forma, 

o incremento constante no número de pessoas idosas trará 

implicações sociais, culturais, políticas e econômicas às 

sociedades contemporâneas, exigindo a preparação dos países 

para atender às demandas das pessoas com 60 anos ou mais.  

A Síndrome da imobilidade (SI) é um composto de 

disfunções que ocorre no corpo do individuo mediante, como o 

próprio nome sugere, a uma demasiada quantidade de tempo 

estático no leito. Podemos dizer que tem como mecanismo 

inicial a postura do individuo ao leito por um tempo prolongado, 

causando efeitos muitas vezes definitivos. Os resultados da 

imobilização são determinados por uma gama de afecções 

sistêmicas, como uma redução na funcionalidade nos sistemas 

respiratórios, sistema articular, sistema osteomuscular, sistema 

metabólico, sistema conjuntivo entre outros (PRESTO; 

DAMÁZIO, 2009).  

Assim, o público mais propenso são os idosos, pois 

vivenciam o processo de envelhecimento que proporciona 

formas diferenciadas; podendo encontrar a senescência, que é 

o processo fisiológico e a senilidade no qual trás alterações 

patológicas que os deixam mais debilitados, causando 

fragilidade e dificultando a independência desses indivíduos, 

por conseguinte levando os idosos a permanecer no leito por 

um longo período de tempo, corroborando para o surgimento de 

patologias adversas (COSTA, 2003).  

A SI foi descrita, inicialmente, em 1994, manifestando 

novos olhares a cerca dos profissionais de saúde sobre os 
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cuidados a serem tomados por eles. Por isso é primordial que 

os profissionais da atenção primária, no qual é designado aos 

cuidados de saúde primária oferecido numa forma de 

intervenção precoce das doenças na intervenção ou evitando a 

sua necessidade, que conheçam o comprometimento em 

ofertar a população idosa um cuidado que previna e priorize os 

princípios da promoção à saúde e as consequências 

irrevogáveis, na qual o envelhecimento traz (COSTA, 2003). 

As mudanças de decúbito, e ensinar aos cuidadores, 

representados em sua maioria por familiares destes pacientes, 

como o posicionamento e os cuidados que se deve ter para 

evitar diversos comprometimentos, são de suma importância. A 

úlcera de pressão é um dos aparecimentos mais comuns em 

idosos que ficam imobilizados ao leito, no qual é ocasionada por 

isquemia em tecidos que se privou de oxigênio e nutrientes. 

Podendo aparecer em diversas partes do corpo, nos quais 

ficam imobilizados sem as devidas transferências (UNICOVSKY, 

2004). 

A SI também pode ser entendida como a incapacidade 

do individuo de realizar as suas tarefas cotidianas seja ela 

básica ou complexa. O adiantamento da identificação de fatores 

associados com a imobilidade dos idosos e de grande 

importância para as medidas de prevenção e intervenção. 

Observar os agravos sobre a imobilidade precocemente 

proporcionará o retardamento do mesmo, a partir de uma 

equipe de saúde integral e transdisciplinar (ALVES, 2010).  

Ao final da década de 90, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) propôs que as novas políticas e práticas 

direcionadas a população idosa aperfeiçoassem as 

oportunidades de saúde, promovendo um envelhecimento que 

ampliasse substancialmente a qualidade de vida e saúde. 
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Diante de um cenário populacional, a OMS lançou, em 2004, o 

projeto “Towards Age - Friendly Primary Health Care”, como 

proposta para adaptar os serviços de atenção básica para 

atender adequadamente às demandas das pessoas idosas 

(OMS, 2004).  

No Brasil, a consolidação dessas proposituras da OMS 

deu-se em 2006, através da homologação da Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM nº 

2.528/2006, que definiu os pilares basais da atenção à saúde 

da pessoa idosa, tendo como porta de entrada a Atenção 

Básica/Saúde da Família para os serviços de especializados de 

média e alta complexidade. 

Apesar das políticas de atenção à saúde da pessoa idosa 

estimular programas e ações que estabeleçam um suporte mais 

adequado às necessidades específicas, seja por meio da 

atenção continuada ou visita domiciliar, os serviços da atenção 

básica não apresentam práticas direcionadas às demandas de 

cuidado ocasionadas pela Síndrome da Imobilidade. 

A atuação da equipe interdisciplinar com idosos com 

Síndrome da Imobilidade enfatiza na construção de um plano 

de prevenção e reabilitação do acamado, intervindo na 

progressão da imobilidade, estes devem destacar a 

recuperação da situação de base e procura a melhora da 

hidratação, nutrição, ritmo intestinal, sono adequado, controle da 

dor, evitar a polifarmacologia e intervir no fator ambiental e promover um apoio 

psicossocial e familiar adequado (BERNARDO, 2009). 

  A compreensão do conceito sobre a Síndrome da 

Imobilidade através do olhar de profissionais de saúde favorece 

a identificação precoce dos sinais de dessa condição, e poderá 

facilitar a intervenção específica bem como postergar a 

instalação de condições complicadoras, justificando a 

realização desse estudo.  
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De acordo com esse contexto fica claro a importância da 

sistematização da equipe multidisciplinar e o aperfeiçoamento 

da percepção desses profissionais, pois assim poderá nutrir 

neles o quanto esse assunto é relevante, afinal a assistência ao 

público que desenvolveu a SI deve ser completa, desde 

prevenção à promoção da saúde e a informação será o melhor 

caminho para que eles estejam atentos a toda essa 

problemática. Deve ser apresentada a síndrome como um todo, 

sua causa, os cuidados necessários à população, expondo os 

fatores de risco aos quais esses idosos estão expostos 

permanecendo por um tempo de imobilidade prolongado. Em 

virtude dessa discussão, surgiu a seguinte problemática: “Qual 

a percepção dos profissionais multidisciplinares da atenção 

básica a respeito dos pacientes com a SIL?”. 

       A Síndrome da imobilidade (SI) é um aglomerado de 

alterações que ocorre em um indivíduo que está acamado por 

um longo período, independente do motivo pelo qual levou ao 

decúbito prolongado. A referida síndrome evolui para vários 

problemas, como: circulatórios, respiratórios, dermatológico, 

psicológico, endócrino, gastrointestinais, urinário, muscular, 

esquelético e neurológico. Essas alterações podem ser 

exacerbadas dependendo dos fatores pré-existentes de cada 

paciente, num espectro biopsicossocial. Muito da morbidade e 

mortalidade associada ao paciente restrito ao leito advêm 

dessas complicações musculoesqueléticas e viscerais 

(REDONDO, 2005). 

           Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo 

analisar a percepção dos profissionais da atenção básica 

acerca da Síndrome da Imobilidade. 
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MATERIAIS/ MÉTODOS  

 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa 

de campo, descritiva, de corte transversal, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, onde se priorizou as falas dos sujeitos, 

para apreensão de dimensões simbólicas acerca da fragilidade 

na velhice. 

A pesquisa descritiva requer do examinador uma 

sucessão de dados sobre o que se quer pesquisar. Esse tipo de 

pesquisa procura descrever a população e os fenômenos de 

uma determinada prática (GIL, 2017). 

A pesquisa transversal ao mesmo tempo em que estuda 

a prevalência pode ser estudada a incidência. A de prevalência 

estuda casos antigos e novos da classificação das doenças 

num deliberado lugar e tempo; é estática e, basicamente, 

transversal. A vista disso, para Rouquayrol e Almeida (2006), 

os estudos transversais, são aqueles que verificam as 

circunstâncias de uma população em um deliberado momento, 

como imediato da realidade. 

A pesquisa qualitativa não se impressiona comh 

representação numérica, e sim, em sondar a assimilação de um 

grupo social, de organização, dentre outros. Com isso, os 

pesquisadores que optam em fazer pesquisas qualitativas não 

podem ser julgados nem tão pouco concordar com preconceitos 

e crenças que prejudiquem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997). 

A pesquisa quantitativa enfatiza o pensamento 

verdadeiro, enfatizando o raciocínio dedutivo, as regras lógicas 

e as mensurações da experiência humana, buscando evitar 

erros de analises e interpretação (FALCÃO; RÉGNIER, 2000) 
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De acordo com os dados mais recentes do Censo 2010, 

a Paraíba ocupa o terceiro lugar no Brasil e, o mais elevado 

percentual de idosos do Nordeste. Em Bayeux, os idosos são 

concentrados em bairros na região central, como Centro e 

Imaculada, assim como em regiões com infraestrutura mais 

desenvolvida, como o Jardim Aeroporto (IBGE, 2011). 

No município de Bayeux/PB, os serviços da atenção 

básica ligada à rede municipal de saúde estão divididos em 

cinco distritos sanitários, contando com 28 equipes de saúde da 

Família. O presente estudo foi realizado entre o período de 

fevereiro e maio de 2018, os cenários para o mesmo foram duas 

(02) Unidades de Saúde da Família (USF), adscritos no Distrito 

Sanitário I e II, no município de Bayeux/PB.  

A amostra foi do tipo não probabilística, delimitada pelo 

critério de saturação dos dados, ou seja, delimitada pela 

repetição de discursos durante as entrevistas. Participaram 

deste estudo 13 profissionais de saúde integrantes das equipes 

inseridos na Atenção Básica, adscritos nos Distritos Sanitários I 

e II da rede municipal de Bayeux/ PB. Foram excluídos da 

participação do estudo, indivíduos que não apresentaram 

condições cognitivas ou com sinais de transtornos depressivos 

para responder a entrevista e que não aceitaram participar 

voluntariamente do estudo.  

Toda pesquisa envolvendo seres humanos pode 

apresentar riscos; por isso os questionamentos sobre a 

Síndrome da Imobilidade na velhice podem propiciar o resgate 

à memória de momentos agradáveis e/ou desagradáveis 

vivenciados pelo profissional de saúde entrevistado. Neste 

aspecto, assegura-se interromper o andamento dos 

questionamentos com o devido encaminhamento a uma 

assistência especializada, a partir do desejo do participante. 



A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A SÍNDROME DA 
IMOBILIDADE AO LEITO NO CONTROLE DA ATENÇÃO BÁSICA 

1202 
 

Como a Síndrome da Imobilidade e seus indicadores 

ainda não estão delimitados, as discussões e reflexões entre 

profissionais de saúde fortalecem o conhecimento advindo de 

estudos anteriores sobre o tema, fomentando práticas e ações 

pró-ativas na Atenção Básica tanto para os profissionais quanto 

para usuários inseridos nesse contexto, estimulando um 

processo de envelhecimento com qualidade e sem a instalação 

de incapacidades e comorbidades evitáveis.  

Para coletar os dados, foi utilizado um roteiro de 

entrevista semi-estruturada, composta por duas partes: a 

primeira compreenderá as variáveis sociodemográficas, tais 

como idade, gênero, local de nascimento, estado civil, 

escolaridade, formação acadêmica (para os profissionais de 

saúde), informação sobre moradia e arranjo familiar, religião, 

renda mensal, ocupação atual. Na segunda parte, foram 

abordadas questões subsidiadas pela abordagem qualitativa, 

questões fechadas e abertas que foram aplicados com os 

cuidadores formais que atuam em instituições para, assim, 

atender os objetivos do estudo (Apêndice 3). 

A coleta de dados foi realizada na unidade de saúde, 

com agendamento prévio entre voluntários e pesquisadores, 

em conformidade com a anuência dos responsáveis da 

instituição (Apêndice 1), após aprovação pelo Colegiado do 

curso de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau e 

deferimento do Comitê de Ética Local (CEP), com o CAEE nº 

60885618.2.0000.5188. 

Outros instrumentos que foram utilizados durante a 

pesquisa: câmera digital presente como função de smartphone 

da marca Apple, para registrar a fase de coleta de dados, além 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), 
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através do quais, os participantes foram informados sobre a 

pesquisa, cientes da sua contribuição e aceitação. 

Os resultados numéricos, referentes perfil 

sociodemográfico foram tratados através da estatística 

descritiva utilizando a construção de um banco de dados por 

meio da planilha eletrônica Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versão 22.0. Os resultados empíricos após 

aramazenamento e organização das ideias centrais, foram 

foram submetidos a uma análise por meio da Técnica da 

Análise de Conteúdo Categorial Temática (BARDIN, 2009), 

interpretados posteriormente pelo referencial teórico adotado 

para este estudo. 

A participação de todos ocorreu de forma voluntária 

através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 1), devidamente elaborado de acordo 

com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata das diretrizes e normas de pesquisas envolvendo 

seres humanos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica 

dos profissionais de saúde no controle da atenção básica com 

a síndrome do imobilismo acerca do que participaram da 

pesquisa. Observou-se predominância do sexo feminino (n=10; 

79,9%), com faixa etária entre 20 a 29 anos (n=6; 46,1%), tendo 

a pós-graduação (n=7; 53,8%) como escolaridade referida pela 

maioria dos entrevistados. Em relação à conjugalidade, os 

casados se destacaram havendo (n=8; 61,5%) ocorrendo uma 

uniformidade entre os participantes, que são católicos (n= 7; 
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53,8%) e que informaram não residir na cidade na qual foi 

realizada a pesquisa. 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica entre os 
profissionais de saúde no controle da atenção básica com a 
síndrome do imobilismo, no município de Bayeux, Paraíba, 
Brasil (n=13) 

Variáveis  n (%) 

Sexo  
   Feminino 10 (79,9) 
   Masculino 3 (23,0) 
Faixa etária  
   20 a 29 anos      6 (46,1) 
   30 a 39 anos   5 (38,4) 
   40 a 49 anos 1 (7,7) 
   + de 50 anos    1 (7,7) 
Conjugalidade  
   Casado 8 (61,5) 
   Solteiro  5 (38,4) 
Escolaridade 
   Ensino médio completo            
   Ensino superior completo  
   Pós-graduação  
Religião 
   Católica                                                                                                       
   Evangélica                                                                                   
Procedência   

 
2 (15,3) 
4 (30,7) 
7 (53,8) 
 
7 (53,8) 
6 (46,1) 
 

João Pessoa 
Outros 

6 (46,1) 
7 (53,8) 

Total 13 (100) 
*SI: Síndrome da Imobilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 
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Os resultados desse estudo mostram a efetivação dos 

números entre as mulheres que contribuíram com a pesquisa e 

que estão inseridas no âmbito da saúde (n=10; 79,9%). A 

mulher, durante anos, vem lutando e buscando seu espaço na 

sociedade, historicamente marcadas por grandes 

manifestações que mobilizaram não só o Brasil, como também 

o Mundo, em busca de igualdade e equidade por seus direitos 

políticos e sociais, assim, a evolução da mulher no mercado de 

trabalho se apresenta através da ocupação feminina de cargos 

e atividades laborais que até, meados do século XX, eram 

exclusivamente exercidas somente por homens. Entretanto, a 

feminização do trabalho vem se estendendo em determinadas 

áreas, como a da saúde; logo, as mulheres desde a infância são 

designadas pelos pais ao papel do cuidar (NAKATANI et al., 

2003), influenciando diretamente essas mulheres, na vida 

adulta, a se encaminharem às áreas que atribuam o cuidado ao 

próximo.   

No Brasil, os dados revelam que as mulheres 

representam a maioria de estudantes inseridas no nível 

superior, em diversos cursos já ocupam a metade das vagas 

oferecidas pelas universidades no país. Para Bruschini (2000), 

esse aumento no Brasil, é característica das lutas pela 

modernização e cultura do nosso país, sendo crescentemente 

a relação entre escolaridade e a atuação das mulheres no 

mercado de trabalho. 

O grau de escolaridade é de grande relevância, uma vez 

que a falta deste pode prejudicar, direta ou indiretamente, na 

contribuição do cuidado ao idoso. Há uma desvalorização na 

qualidade do serviço prestado, pois os profissionais de saúde 

necessitam seguir tratamentos, prescrições e o manuseio do 

paciente de forma adequada (NAKATANI et al., 2003).  
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A variável idade pode contribuir para a efetividade dos 

cuidados ao idoso, sendo interessante perceber que os 

profissionais mais experientes podem ofertar em outros 

conceitos o conforto e a melhora na qualidade de vida do idoso, 

uma vez que o cuidado é instigado por crenças, preceitos e 

práticas vividas no trajeto da vida pessoal e profissional 

(RIBEIRO, 2006). 

O cuidar significa a ação de preservar, conservar, apoiar, 

tomar conta. O cuidado implica ajudar os outros, tentar 

promover o seu bem-estar e evitar que sofram de algum mal, 

sendo o objeto mais importante de estudo na geriatria. As 

práticas de promoção à saúde devem acontecer dentro do 

amplo entendimento do conceito de saúde, possibilitando uma 

benéfica articulação entre as atitudes pessoais e profissionais 

na presença do cuidar de si e do outro, capaz de centrar o ser 

e o fazer de forma dinâmica e positiva, em uma interface 

biopsicossocial, econômica e ecológica, quando relacionado ao 

contexto da velhice (RAIMONDO, 2012). 

A tabela que se segue (Tabela 2) apresenta a 

caracterização dos profissionais quanto à categoria profissional 

e tempo de experiência em relação à inserção na rede de apoio 

à pessoa idosa, no cenário da Atenção Básica. Para esse 

estudo, verificou-se que os profissionais inseridos nesse nível 

de atenção à saúde são, em sua maioria, da área de 

Enfermagem (n=6; 46,1%), com até 5 anos de experiência no 

mercado de trabalho assistencial à pessoa idosa (n=7; 53,8%). 
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Tabela 2 - Caracterização profissional dos participantes quanto 

à categoria, tempo de graduação e de experiência profissional, 

no município de Bayeux, Paraíba, Brasil (n=13) 

Variáveis  n (%) 

Categoria profissional  
   Médico      3 (23,1) 
   Enfermeiro   6 (46,1) 
   Fisioterapeuta 2 (15,4) 
   Técnico de enfermagem      2 (15,4) 
Tempo de Graduação 
   1 a 5 anos     

 
7 (53,8) 

   6 a 10 anos  3 (23,1) 
  11 a 15 anos   2 (15,4) 
   + de 16 anos   1 (7,7) 
Experiência profissional com idoso  
Sem experiência 1 (7,7) 
Inferior a 12 meses 1 (7,7) 
Entre 1 e 5 anos 6 (46,1) 
Superior a 6 anos 5 (38,5) 

Total 13 (100) 
*SI: Síndrome da Imobilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

 

No que se diz respeito aos níveis de conhecimento sobre 

a SI (Tabela 3), observa-se que a maior parte dos entrevistados 

demonstram conhecer sobre a SI e algumas de suas 

características (n=11; 84,6%), em um contexto teórico, cujo 

universo de conhecimento a cerca da síndrome foi constrído 

ainda na graduação. 

Quando aliado a uma experiência profissional inferior a 5 

anos, tal cenário reflete na escassez da especificidade e do 

aprofundamento às demandas oriundas ao envelhecimento, 

apontando fragilidades e insuficiências para lidar com algumas 
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situações impostas pelas múltiplas facetas senescentes ou 

senis.  

Para crítica e análise num trabalho interdisciplinar, é 

viável desenvolver uma nova consciência na realidade do 

pensar com a troca, a interdependência e a interação entre as 

diferentes áreas, visando à resolução de problemas de forma 

universal e ampla. “A interdisciplinaridade é uma circunstância 

para uma educação permanente” no qual exige mudanças na 

atitude pessoal e institucional. (SILVA; SEIFFERT, 2009). 

 

Tabela 3 - Nível de Conhecimento sobre a SI*, de acordo com 
os participantes do estudo, no município de Bayeux, Paraíba, 
Brasil (n=13) 

Variáveis  n (%) 

Conhecimento sobre a SI  
   Sim 11 (84,6) 
   Não 2 (15,4) 
Conceito da SI  
   Satisfatório      11 (84,6) 
   Razoável   2 (15,4) 
Características Referidas sobre a SI  
   Déficit Cognitivo leve 1 (7,7) 
   Paciente anda com dificuldade  6 (46,1) 
   Déficit cognitivo de moderado a grave 
   Paciente comunica-se com dificuldade            
   Dupla incontinência  
   Múltiplas contraturas 
   Ulceras de Decúbito 
   Disfagia                                                                                                      
   Afasia                                                                                

7 (53,8) 
6 (46,1) 
6 (46,1) 
8 (61,5) 
13 (100) 
10 (76,9) 
8 (61,5) 

*SI: Síndrome da Imobilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 
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Nesse estudo, observou-se que 84,6% (n=11) dos 

profissionais entrevistados apresentam um conhecimento 

satisfatório sobre a Síndrome da Imobilidade, bem como dos 

critérios de identificação e de diagnóstico clínico, destacando a 

evocação da disfagia como uma das características impostas 

pela da referida síndrome. No entanto, ainda há uma fragilidade 

no tocante das falas vazias que os profissionais deixaram no 

questionário, não transmitindo comentários ou opiniões mais 

profundas ou reflexivas, que sejam de relevância sobre a 

Síndrome da Imobilidade.   

Caracterizam-se a SI pela privação da capacidade 

funcional, pela abolição dos movimentos articulares e, pela falta 

de mudança de decúbito, que são ocasionadas por doenças 

degenerativas e crônicas, doenças agudas graves, e pela 

incapacidade ou inutilidade. A imobilização única de um 

segmento do corpo pode ser indispensável para o tratamento, 

mas a imobilização total ocasiona vários agravos à saúde do 

paciente.   

Observando os efeitos da “Síndrome da Imobilidade” 

sobre os diversos sistemas do idoso, Leduc (2002) expõe sobre 

os danos no sistema esquelético (modificações articulares, 

osteoporose) sistema tegumentar (dermatite, úlcera de 

decúbito, micose), no sistema cardiovascular (TVP, embolia 

pulmonar, isquemia arterial dos membros inferiores), no 

sistema digestivo (desnutrição, disfagia), no sistema 

respiratório (pneumonia) e no sistema urinário (incontinência e 

infecção). 

Com o objetivo de aprofundar as reflexões acerca da 

Síndrome da Imobilidade na visão dos profissionais inseridos 

na Atenção Básica, realizou-se a análise do material empírico 

coletado por meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática 
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Categorial, proposta por Bardin (2006). Das falas analisadas, 

emergiram três categorias temáticas, a saber: (1) Síndrome da 

Imobilidade relacionada ao tempo prolongado de inatividade; 

(2) Caracteristicas clínicas e o diagnostico da Síndrome da 

Imobilidade; (3) Intervenção multidisciplinar na Atenção Básica 

para idosos com a Síndrome da Imobilidade. 

 

Categoria 1: Síndrome da Imobilidade relacionada ao 

tempo prolongado de inatividade 

 

Para os participantes que construíram essa categoria 

(n=11), a Síndrome da Imobilidade (SI) é uma síndrome 

multifatorial, caracterizada pelo conjunto de alterações 

fisiológicas que ocorrem no individuo, deixando o paciente 

acamado, por um período prolongado. Apenas para 01 dos 

participantes, a SI se refere a uma doença que pode acometer 

a funcionalidade, podendo evoluir para algumas patologias 

clinicas e degenerativas. 

Quando questionados se gostariam de fazer algum 

comentário sobre a SI na velhice, 10 participantes se opuseram 

a discorrer mais profundamente sobre o assunto, reforçando o 

ideário de um conhecimento superficial sobre a temática, aliado 

à falta de tempo para responder o questionário, uma vez que as 

entrevistas foram realizadas no posto de trabalho, enquanto os 

participantes cumpriam a sua jornada.  

Considerando-se, de modo especial, a assistência 

domiciliar oferecida na Atenção Básica à Saúde, realizada pelo 

Sistema Único de Saúde por intermédio das equipes de saúde 

do Programa Saúde da Família, salientamos que ela pode ser 

desempenhada de duas formas: por meio de vista domiciliar ou 

através do atendimento domiciliar. 
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São caracterizados por profissionais de nível básico, 

médio e superior, estabelecendo uma força de trabalho 

interdisciplinar, com destaque para a participação centrado nos 

profissionais de enfermagem e nos médicos. Logo, 

evidenciando que a atenção básica deve efetivar ações de 

promoção da saúde, prevenção e cuidados em particular na 

saúde do idoso. 

 Verificou-se também que dos 11 participantes que 

responderam da forma esperada, 4 reconheceram a 

importância das mudanças de decúbito na prevenção da SI, 

conforme ilustra o participante E2 de qualificação técnica, 

exercendo a função de Técnica de Enfermagem há 5 anos:  

 

[...] Prevenir escaras com 
mudanças de decúbito no leito 
posicionando corretamente 
para trazer conforto ao 
paciente e estimulando 
também para uma alimentação 
saudável e bastante hidratação 
para o paciente e verificar a 
elevação da cabeceira [...] (E2) 
 

A SI é um composto de disfunções que ocorre no corpo 

do individuo mediante, como o próprio nome sugere, a um longo 

período imobilizado. É possível afirmar que o mecanismo inicial 

para o desenvolvimento da síndrome seria a manutenção 

prolongada de posturas adotadas ao leito, causando efeitos 

muitas vezes definitivos sobre os sistemas orgânicos, em 

especial, o sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório 

(PRESTO; DAMÁZIO, 2009).  
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Categoria 2 - Caracteristicas clínicas e o diagnóstico da 

Síndrome da Imobilidade 

 

Os discursos dos participantes mostram a necessidade 

da discussão, e elaboração da temática de políticas públicas 

que ampliem os conhecimentos desses profissionais da rede 

pública, voltadas à capacitação dos cuidados aos idosos para 

as investigações corretas da SI, para que possa prevenir os 

agravos bem como mediar junto com a equipe interdisciplinar 

da atenção básica palestras e cartilhas para as famílias desses 

idosos. Por isso é de suma importância à educação continuada 

da saúde para os profissionais de saúde no contexto da 

Atenção Básica do Município de Bayeux-PB, conforme os 

discursos abaixo. 

 

[...] Não Sei [...] (E6) 
[...] Fazer atividade Física 
acompanhado de um 
profissional adequado, dieta 
balanceada e 
acompanhamento psicológico 
[...] (E5) 
 

Em relação às características mais comuns na Síndrome 

da Imobilidade, os profissionais expressaram em seus 

discursos que as mais comuns são: Déficit cognitivo de 

moderado a grave; úlceras de decúbito e disfagia. Isso revela 

um breve conhecimento a respeito da S.I. por parte dos 

profissionais, que talvez tenha sido repassado por profissionais 

da equipe multidisciplinar ou em decorrência da própria 

experiência na prática com idosos acamados. 
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A elevada incidência de idosos com inaptidão física na 

atenção básica, chamamos a atenção para a relevância de 

cuidados voltados para a prevenção, tratamento ou reabilitação 

da SI decorrente da permanência prolongada ao leito que, 

conforme Leduc (2002) institui um conjunto de sinais e sintomas 

resultantes da supressão de todos os movimentos articulares e, 

por conseguinte, da incapacidade da mudança postural. 

Para Leduc (2002), os critérios que emoldam os 

indivíduos na S.I. são separados em critério maior (déficit 

cognitivo médio a grave, além de múltiplas contraturas) e 

critério menor (sinais de sofrimento cutâneo ou úlceras de 

decúbito, disfagia leve a grave, dupla incontinência e afasia), e 

para que o paciente esteja emoldado na S.I. Deve apresentar 

três características do critério menor e pelo menos duas do 

critério maior. 

 

Categoria 3 - Intervenção multidisciplinar na Atenção 

Básica para idosos com a Síndrome da Imobilidade 

 

A maioria dos participantes (n=6) utilizou a mudança de 

decúbito como uma das formas principais de evitar as 

instalações de intercorrências clinica, logo, utilizaram a 

cinesioterapia como tratamento eficaz para evitar contraturas, 

perda de ADM, atrofia muscular e rigidez articular. Porém não 

deixaram de expressar o cuidado multidisciplinar e as 

orientações aos familiares e cuidadores desses idosos para 

conscientizar e prevenir lesões como a úlcera de decúbito que 

é uma das manifestações clinica mais decorrente que 

caracteriza a SI, bem como o período prolongado ao leito. 

 Os discursos de alguns dos profissionais evidenciam a 

falta de conhecimento adequado no que se trata da SI com 
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relação aos idosos, as falas se repetem e nos mostra o quão é 

escasso o processo de capacitação no qual é passado para 

esses profissionais acerca da saude do idoso, é de suma 

importancia responder os serviços de saúde adequadamente às 

demandas da população. 

É preciso produzir politicas publicas de saúde que sejam 

efetivas para as necessidades apresentadas pela população 

idosa, sendo um desafio nos tempos atuais no âmbito da saúde. 

A cada dia cresce mais, o número de idosos que usufruem do 

serviço público de saúde, porém é notavel a falta de 

qualificação destes profissionais, no qual precisam de uma 

formação continuada para o cuidado em todos os niveis da 

saúde, contudo os do cuidado ao idoso. 

A educação continuada e permanente na saúde é uma 

forma de está qualificando e ampliando os conhecimentos que 

foram adiquiridos durante a graduação, e possibilitando estes 

profissionais inseridos na saúde do nosso país, criar novos 

olhares e metodologias para melhor atender as devidas 

necessidades na saúde e não descumprindo as exigências 

impostas pela PNSPI (GEMIGNANI, 2012). 

A PNSPI é a política que trata do idoso e está sempre 

atualizada, quando se refere à saúde do idoso, ampliando e 

especificando os direitos a saúde destes. A PNSPI tem por 

intuito promover e garantir uma atenção especializada para os 

idosos residentes no nosso país (BRASIL, 2015).   

A política apresenta diretrizes relacionadas à promoção 

do envelhecimento ativo, no qual prioriza a qualificação 

necessária para os profissionais da atenção a saúde para a 

pessoa idosa, no que se trata ao incentivo a educação 

permanete, apoiando estudos e pesquisas na área da saúde do 

idoso, viabilizando competencias destes profissionais para criar 
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idéias, concepções e valores ao que concerne ao cuidado com 

o idoso (BRASIL, 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em consideração a percepção dos 

profissionais de saúde inseridos na atenção básica, onde estão 

introduzidos em equipe multidisciplinar, fazendo parte do 

suporte ao paciente, em especial ao idoso é sobremaneira 

relevante, a atuação destes, bem como de sua qualificação 

permanente para proporcionar um atendimento singularizado e 

individualizado, objetivando uma evolução pertinente. 

Assim, ao adentrar na compreensão dos profissionais da 

atenção básica, foi possível analisar, a falta de discursos nos 

participantes inseridos na rede de saúde, bem como, as 

estratégias e os seus conhecimentos acerca da temática, a falta 

de capacitação dos profissionais.   

É relevante destacar a falta de capacitação dos 

profissionais de saúde no contexto da atenção básica, quanto à 

temática abordada, mostrando a falta de discursos qualificados 

que mostrem o comprometimento em ações de prevenções 

sobre a SI, e a caracterização da síndrome para que possam 

levar os devidos cuidados para esses pacientes idosos e seus 

familiares, corroborando, de forma individual, para a assistência 

integral ao paciente, objetivando um prognóstico benéfico e a 

plena melhora de sua saúde. 
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RESUMO: O Aleitamento Materno é importante para o bebê, 
em especial nos seis primeiros meses de vida. Além de ser 
natural e de eficaz nutrição. Este estudo teve como objetivo 
geral:Avaliar a mamada dos recém-nascidos de mães 
primigestas em Alojamento Conjunto (AC) nas primeiras 24 
horas pós-parto. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
transversal observacional com abordagem quantitativa, 
realizada na Maternidade Frei Damião, no período de março de 
2018, com 51 díades de mães e recém-nascidos para avaliação 
da mamada preconizada pela OMS e UNICEF, que consideram 
cinco aspectos a serem analisados: posição, resposta, afeto, 
sucção e anatomia das mamas. A coleta foi realizada após 
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FACENE. Os dados obtidos foram digitados e armazenados em 
banco de dados em uma planilha de Excel e, após, analisados 
por meio de estatística descritiva.A pesquisa foi aprovada com 
CAAE número 83132618.5.0000.5179. Nos resultados, o pior 
aspecto avaliado foi posição.  Conclusão: Os achados 
contribuem para o aprimoramento da prática do cuidado as 
mães primigestas, de modo que o profissional de enfermagem 



ALEITAMENTO MATERNO: DIFICULDADES DE MÃES PRIMIGESTAS NO ATO 
DE AMAMENTAR 

1220 
 

possa intervir de forma adaptada, precisa e eficaz promovendo 
uma assistência integrada, orientando e assistindo as gestantes 
quanto às técnicas adequadas da amamentação e seus 
benefícios, favorecendo ao aumento do AME e na sua 
autoconfiança. 
Palavras-chaves: Aleitamento materno. Alojamento 
conjunto.Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O leite materno é considerado, o alimento ideal para o 

lactente, em especial nos seis primeiros meses de vida, isto por 

ser rico em gorduras, minerais, vitaminas, enzimas, sendo as 

imunoglobulinas o componente específico do leite materno 

atuando na defesa do organismo da criança favorecendo no 

crescimento e desenvolvimento adequado do mesmo 

(BARBOSA et al., 2015). 

O Aleitamento Materno traz inúmeros benefícios tanto 

para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe, o fortalecimento 

do vínculo afetivo mãe e filho favorece a regressão uterina e a 

perda de peso, reduz o risco de câncer de ovário e de mama, e 

ajuda a prevenir a osteoporose. Para o neonato, reduzindo 

assim a morbimortalidade por doenças infecciosas, pois oferece 

melhor proteção imunológica, além de facilitar a eliminação do 

mecônio. Ademais, fortalecer o vínculo afetivo mãe e filho 

(FERRAZ et al., 2013). 

É notória a quantidade de benefícios do aleitamento 

materno para a criança e a mãe, mas para que o incentivo seja 

efetivo e aceito pela maioria das gestantes e mães, é 

necessário realizá-lo de forma continuada e abrangente, com 

envolvimento de toda equipe da saúde na promoção e proteção 
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ao apoio no aleitamento materno desde o início do pré-natal 

(NASCIMENTO et al.,2013). A Organização Mundial da Saúde, 

o Fundo das Nações Unidas para Infância e o Ministério da 

Saúde do Brasil preconizam o aleitamento materno exclusivo 

desde o nascimento até os seis meses de idade. Após este 

período, continuar com a amamentação, incluindo outros 

alimentos até os dois anos ou mais(ABREU; FABBRO; 

WERNET, 2013). 

Os dados da II Pesquisa Nacional de Prevalência de 

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, 

realizada no ano de 2008, demonstram que em crianças 

menores de 6 meses, a prevalência de Aleitamento Materno 

Exclusivo (AME) fica em torno de 41%. A região Norte foi a que 

apresentou maior prevalência desta prática (49,9%), seguida da 

Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%), e Sudeste (39,4%), com a 

região Nordeste apresentando a pior situação (37,0%) 

(BRASIL, 2015). 

Segundo Silva et al. (2014), a interrupção precoce da 

amamentação está atribuída ao desconhecimento materno 

sobre os benefícios do aleitamento materno; a inaptidão dos 

profissionais de saúde em orientar as mulheres, no que diz 

respeito ao adequado suporte diante das complicações, como 

a pega incorreta, mamilos dolorosos ou com fissuras, 

ingurgitamento, crescente atuação da mulher no mercado de 

trabalho e as fragilidades das políticas públicas na promoção do 

Aleitamento Materno (DIAS et al., 2016). 

Pensando nisso, são inúmeros os incentivos que visam 

prolongar o tempo de amamentação. Tendo como objetivo 

principal a saúde física e alimentar da criança (SOUSA et al., 

2015). Dentre as ações para o incentivo ao aleitamento materno 

realizados com sucesso no Brasil, com este intento, pode-se 
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citar o Alojamento Conjunto, local onde mãe e filhos ficam 

alojados desde o nascimento do bebê até a sua alta hospitalar; 

o método mãe-canguru para crianças prematuras e recém-

nascidas com baixo peso; a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança; Rede Amamenta Brasil; Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano (SOUZA, 2016). 

Estudos mostram a existência em consonância ao 

relatarem que primíparas apresentam uma maior chance de 

descontentamento na mamada, pois a inexperiência é 

considerada um fator de risco para o desmame precoce 

(ALVARENGA et al., 2017). 

Este estudo teve como objetivo, avaliar a mamada dos 

recém-nascidos de mães primigestas nas primeiras 24 horas 

pós-parto.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DA PESQUISA 

O presente estudo caracterizou-se como descritivo 

transversal observacional com abordagem quantitativa. O 

estudo foi realizado no Alojamento Conjunto da Maternidade 

Frei Damião, localizado no bairro de Cruz das Armas em João 

Pessoa - PB. A escolha do local de estudo deu-se por 

conveniência. Entretanto é importante ressaltar, que o referido 

serviço é tido como referência para vários municípios 

paraibanos e de Estados vizinhos com atendimento a partos 

provenientes de gestação saudável, alto risco além de estar 

entre os três hospitais do município que são integrantes da 

IHAC. 
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POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população de estudo foi composta por díades de mães 

e recém-nascido que se encontravam no alojamento conjunto 

da maternidade supracitada. Para compor a amostra por 

conveniência, foram investigadas todas as mães primigestas 

que pariram durante o mês de março de 2018 e seus filhos. 

Para obter um bom recorte de estudo,avaliou-se os seguintes 

critérios de inclusão e exclusão. 

Critérios de Inclusão: 

 Mulheres acima de 18 anos; 
 Mãe e RN em alojamento conjunto nas primeiras 24 

horas após o parto em processo de amamentação; 
 Que concordassem participar voluntariamente da 

pesquisa e assinassem previamente o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 
A). 

Critérios de Exclusão: 

 RN com peso inferior a 2000g; 
 RN pré-termo; 
 RN portadores de malformações congênitas que 

interfiram no processo de amamentação; 
 RN de mãe que se encontre incapacitada, por algum tipo 

de transtorno psíquico, de prestar informações 
necessárias. 

COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DE COLETA 

As informações foram coletadas em alojamento conjunto 

da maternidade Instituto de Saúde Frei Damião, no período de 

março de 2018, em respeito aos horários de funcionamento da 
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respectiva instituição, por uma acadêmica do curso de 

Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem 

Nova Esperança FACENE/FAMENE – Bairro Gramame em 

João Pessoa - PB, por meio de entrevista com as mães e pela 

observação da mamada. 

A avaliação da mamada nas primeiras 24 horas de vida 

foi realizada por meio do Formulário de Observação e Avaliação 

da Mamada elaborado pela Organização Mundial da Saúde 

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

adaptado e disponibilizado por Martins e Oliveira (2006) 

(ANEXO A). Através deste formulário, é feita a análise 

comportamental da mãe e do bebê, bem como a avaliação de 

outros possíveis problemas. O formulário contém alguns itens 

classificados em favoráveis para amamentação ou sugestivo de 

dificuldades, no que diz respeito a mamada, desde a decisão 

da mãe em amamentar até o seu término. 

A mamada foi avaliada em relação à posição, respostas 

do bebê, estabelecimento de laços afetivos, anatomia da mama 

e sucção, sendo os comportamentos observados classificados 

em favoráveis à amamentação ou sugestivos de dificuldade. A 

mamada foi classificada em boa, regular e ruim, seguindo o 

critério adotado por Carvalhares e Corrêa (2003), que se baseia 

no número de comportamentos sugestivos de dificuldades para 

cada aspecto avaliado (quadro I). 
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Quadro I - Critérios para classificação da avaliação da 

mamada, segundo cada aspecto avaliado. 

Aspectos 
avaliados 

Número de 
comportamen
tos negativos 
investigados 

Comportamentos 
negativos 

Observados/Classificaçã
o dos escores 

  Bom     Regular      Ruim 

Posição 
mãe/criança 

05 0-1          2-3             4-5 

Resposta 
da dupla 

06 0-1          2-3             4-6 

Adequação 
da sucção 

06 0-1          2-3             4-6 

Anatomia 
das mamas 

04 0              0               2-4 

Afetividade 03 0              0               2-3 

Fonte: Carvalhares e Corrêa, 2003. 

Para descrever o perfil dos participantes da pesquisa 

(APÊNDICE B), os dados foram coletados por meio de 

entrevista com as mães e registrados em um roteiro de 

avaliação adaptado e elaborado por Queiroz (2017), as 

seguintes informações: i) relacionadas à mãe: idade, 

escolaridade, situação conjugal atual, procedência, renda 

familiar, tipo de parto, número de consultas pré-natal; ii) 

relacionadas ao RN: sexo, peso ao nascer, idade gestacional, 

Ápgar 1° e 5° minuto, ordem de nascimento. Adicionalmente foi 

investigado, por meio de entrevista junto às mães, o 

compartilhamento de orientações em aleitamento materno no 

pré-natal; se conhecem pelo menos três benefícios da 
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amamentação exclusiva; e se está tendo alguma dificuldade 

para amamentar. 

 

ANÁLISE DOS DADOS   

Os dados obtidos foram digitados e armazenados em 

banco de dados em uma planilha de Microsoft Office Excel, 

versão, 2010, for Windows 8. E após, analisados por meio de 

estatística descritiva. 

ASPECTOS ÉTICOS 

Do ponto de vista normativo, o projeto está em 

conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (BRASIL, 2012). A justificativa, os objetivos e os 

procedimentos para a coleta dos dados foram devidamente 

explicados às mães dos RN, procedimento após o qual 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

condição necessária para a participação no estudo. 

 As participantes da pesquisa foram informadas sobre os 

possíveis desconfortos (exposição da puérpera durante a 

mamada) e os benefícios da mesma. O desconforto da 

exposição durante a avaliação da mamada foi amenizado 

mediante o cuidado com a manutenção de um ambiente o mais 

privativo possível, com a utilização do uso de biombos, e 

solicitação da ausência temporária de sujeitos alheios à 

pesquisa, em acordo com o desejo da puérpera.  
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Dentre os benefícios expostos, estão o incentivo e a 

autonomia das mulheres frente ao aleitamento materno, o 

manejo adequado da amamentação na prevenção do desmame 

precoce e possíveis complicações. Foram garantidos os 

seguintes direitos: liberdade de não participar da pesquisa ou 

dela desistir, privacidade e confidencialidade dos dados e 

anonimato. O benefício da pesquisa foi gerar base para o 

entendimento das principais dificuldades enfrentadas na fase 

inicial do processo de Amamentação em um Alojamento 

Conjunto. Todas estas informações serviram apenas para este 

estudo e não lhe causaram nenhum problema, exceto o risco 

de desconforto da exposição durante a avaliação da mamada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e gestacionais 

das puérperas da Maternidade Frei Damião. João Pessoa, 

PB (2018). 

Variáveis Nº % Média 

Faixa etária    

18-20 31 60,7% 
23,45 25-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

30-34 
13 
7 

25,4% 
13,7% 

Escolaridade    

Ensino Médio Incompleto 16 31,4% 

 Ensino Médio Completo 29 56,9% 

Superior Incompleto 03 5,9% 

Superior completo 03 5,9%  

Estado civil    

Com parceiro 43 84,3%  
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Sem parceiro 8 15,7% 

Renda familiar    

< 1 Salário Mínimo 9 17,6% 
 
 

1-2 Salário Mínimo 40 78,4% 

3-4 Salário Mínimo 02 3,9% 

Trabalho remunerado    

Com trabalho 
Sem trabalho 

34 
17 

66,7% 
33,3% 

 
 

Tipo de parto    

Normal 

Cesário 

 

 

23 

28  

 

 

45,1% 

54,9% 

 

 

 
 Melo et al.(2016) afirmam que a idade materna e o grau 

de instrução são características frequentemente associadas à 

desistência das mães em amamentar seus filhos. Estudos já 

confirmaram que os filhos de mães adolescentes receberam 

AM por tempo inferior quando contraposto aos filhos de mães 

adultas. Durante este estudo, pôde-se observar que as mães 

engravidaram numa faixa etária favorável à amamentação pela 

maturidade psicológica, além da vantagem de diminuição dos 

riscos gestacionais associados a este fator. Quanto à grande 

estrutura, emerge preocupação em metade de apenas, visto 

que 5,9% (3) possuem superior completo o que imputa na 

necessidade de intensificar, ou seja, investir em 

conscientização sobre a importância do AM. Margotti e Epifanio 

(2014) indicam que a busca pela independência profissional 

constitui outro fator preocupante no sentido de estar 
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aumentando o desmame precoce na atualidade, como pode ser 

observado no presente estudo, a maioria das mães relataram 

que possuem trabalho remunerado. Considerando que com 

essa independência precisa haver uma reestruturação social, 

para que as empresas trabalhem nesse mesmo caminho de 

incentivo, com políticas que fortaleçam o AM.  

Barbosa et al. (2015) consideram que conviver com 

companheiro pode ser primordial para uma maior aderência à 

prática de amamentar, pois melhora a compreensão acerca dos 

benefícios, e a presença do parceiro pode favorecer, 

principalmente, se ele incentivar, apoiar e colaborar nas tarefas 

em geral, desde os afazeres de casa aos cuidados com o filho.  

Nota-se, neste estudo, que 84,3% das mulheres possuem 

companheiro, quantidade composta exatamente por quarenta e 

três mulheres (84,3%) que disseram ter parceiros. 

De acordo com Alvarenga et al. (2017), neonatos com 

mães de famílias de baixa renda (entre um e três salários 

mínimos) têm maior chance de suspender a amamentação 

exclusiva antes do terceiro mês de vida. Isso é preocupante no 

contexto deste estudo, uma vez que 78,4% referem entre um e 

dois salários. Vale salientar que a primiparidade aliada à 

inexperiência maternal dificulta ainda mais esse processo 

(ANTUNES et al., 2017).                                               Considerando 

que o desconhecimento, deste fator, interfere de forma direta 

na amamentação devido aos pensamentos errôneos de que o 

leite artificial ou industrializado possui o mesmo valor nutricional 

do materno e que o mesmo consegue saciar por mais tempo a 

fome do neonato, dentre outros (ANTUNES et al.,2017).  

Entretanto, no atual estudo constatou-se que mesmo possuindo 

a educação escolar básica, as nutrizes não tinham boa 
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compreensão quanto ao AME ou tinham alguma dificuldade 

para compreender as falas dos profissionais de saúde. 

Oliveira et al. (2015) descrevem que, mães que 

trabalham fora do seu domicílio como fator dificultoso para a 

não continuidade da amamentação, considerando o 

afastamento do binômio mãe-filho, mesmo sendo beneficiadas 

com o tempo reduzido de trabalho ou com direito a pausa para 

a prática da amamentação acatados pelas empresas as 

mulheres/mães adotam outro tipo de leite para alimentar seus 

filhos. 

Segundo Capucho et al. (2017) o aumento da 

participação da mulher no mercado de trabalho fora uma das 

modificações sociais ocorridas ao longo dos anos que resultou 

em mudanças do comportamento das mulheres em relação à 

disposição para amamentar os seus filhos. Visto que o tempo 

de afastamento do bebê é maior e, com isso, elas inserem outro 

tipo de leite para suprir essa ausência. Fatores estes que 

aumentam quando a renda da mãe é a fonte de sobrevivência 

da família, e, com isso, ela não compromete seu emprego, 

ausentando-se das empresas, mesmo tendo consciência dos 

seus direitos legais,sendo que a legislação do Brasil de 

proteção ao AMé uma das mais avançadas mundialmente. 

Portanto, é de suma importância, que o profissional de saúde 

conheça as leis e outros instrumentos de proteção a esta prática 

para que possa informar às mulheres que estão amamentando 

e suas famílias os seus direitos. Além disso,é crucial que o 

mesmo respeite à legislação e a cumpra, não compactuando 

com as irregularidades (BRASIL, 2015). 

Santos, Melo e Leal (2015) enfatizam as complicações 

próprias do parto vaginal trazem menos consequências quando 

comparadas com aquelas ocasionadas pelo procedimento 
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cirúrgico cesariano(RIBEIRO et al., 2013). Notavelmente, o 

processo de amamentação do recém-nascido se torna mais 

favorável e, mais saudável a ele; além da vantagem do baixo 

índice de infecção hospitalar por via vaginal, apesar do local de 

estudo acolher o que preconiza os programas de incentivo do 

Ministério da Saúde, estimulando o parto natural, objetivando a 

diminuição do ato cirúrgico de forma insensata e desnecessário, 

as procedências dos dois tipos de parto foram bastante 

próximas. Também pode-se afirmar que as mães que passaram 

pelo o ato cirúrgico (cesárea), possuem mais complicações 

para amamentar devido a dor abdominal e desconforto quanto 

à posição, tornando-se visível o desejo de não amamentar 

naquele momento. Vieira, Costa e Gomes (2015), ainda relatam 

a negligência dos profissionais de saúde quanto à avaliação e 

manejo da dor. 

Na tabela 2,nas características dos recém-nascidos, 

houve predomínio de 60,8% do sexo masculino, proporção de 

baixo peso ao nascer foi de 3,9% (2) com variação de 2.255g a 

4.200g, com peso médio de nascimento 3.334g. A idade 

gestacional média de 39.375 e as 51 mães tiveram seus filhos 

a termo entre 37-41 semanas de gestação como preconiza o 

manual do Ministério da saúde e Organização Pan-Americana. 

Também foram avaliados os escores de Ápgar no 1 e 5 minutos 

de vida desses bebês, sendo o resultado obtido no primeiro 

minuto entre 5-10 e no quinto de 7-10. Destes, 66,7% 

apresentaram nove no 1 minuto de vida e 80,4% apresentaram 

10 no quinto minuto de vida. 
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Tabela 2. Características dos recém-nascidos da 

Maternidade Frei Damião. João Pessoa - PB (2018). (N= 51) 

Variáveis N° RN % Média 

Sexo    

Feminino 20 39,2% 39,2 
60,8 Masculino 31 60,8% 

Peso ao Nascer    

< 2500 
> 2500 
Variação 

2 
49 

2.255–
4.200 

3,9% 
96,1% 

- 

 
 

3334,00 

Ápgar no 1º minuto    

Variação 5-10 - 8,78 

Ápgar no 5º minuto    

Variação 7-10  9,75 

Idade Gestacional ao 
nascer 

   

37-41 51 100% 39.375 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O peso ao nascer é um fator importante para saúde 

fisiológica do bebê na vida intrauterina e extrauterina, no 

entanto os profissionais de saúde devem respeitar esta primeira 

hora e este primeiro contato afetivo mãe e filho, além de ser 

considerado influente, para o primeiro momento de interação 

social do bebê. Preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde que este contato seja realizado na primeira hora de vida 

do bebê, refletindo nas condições favoráveis para a saúde do 

mesmo.  Caminha et al. (2014), em consonância, diz que, o 

baixo peso ao nascer (BPN), considerado abaixo de 2.500g, 

representa um fator importante de risco para os bebês, 
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correlacionando a um índice muito alto de óbitos nos primeiros 

meses de vida. No contexto epidemiológico, o BPN se 

manifesta por conta do nascimento prematuro e de retardo do 

crescimento intrauterino, sendo assim, é considerada a maior 

prioridade mundial em termos de neonatologia. Na atual 

pesquisa, quase todos os RN’s estavam com peso adequado, 

apenas dois bebês pesaram, 2,255g e 2.315g, todavia por se 

tratar do tempo gestacional a termo como dito anteriormente. 

Constitui-se dentro dos parâmetros normais, uma vez que 

estavam sob os cuidados da mãe em alojamento conjunto e 

sugando de forma satisfatória. 

No que diz respeito ao Ápgar, de forma majoritária, os 

neonatos apresentaram valores satisfatórios, apenas um bebê 

teve o escore 5 no primeiro minuto, porém no segundo houve 

uma melhor adaptação evoluindo para escore 7. Muniz et al. 

(2016) fala da importância de avaliar os seguintes aspectos do 

Ápgar no recém-nascido, bem como os tônus musculares, 

frequência cardíaca, esforço respiratório, irritabilidade reflexa e 

alteração da pele. Sendo atribuída a cada parâmetro, uma nota 

de zero a dez que somando-se obtém o escore. Esteves et al. 

(2014) afirma que o Ápgar abaixo de oito no quinto minuto é um 

fator de risco para o retardo do início da lactação. 

Os resultados da avaliação da mamada são 

apresentados na tabela 3.  

Nota-se que grande parte dos binômios apresentou 

escores adequados (bom), indicativo de início satisfatório a 

amamentação nos diversos aspectos analisados. Os piores 

resultados foram relativos à posição, pois 23,5% tiveram 

resultado regular e 35,3% ruim, tais como: mães com ombros 

tensos e inclinados sobre o bebê, corpo do bebê distante do da 
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mãe, o bebê está com o pescoço virado, o queixo do bebê não 

toca o peito, só ombros/ cabeça apoiadas. 

Tabela 3. Distribuição das duplas mãe/bebê em relação aos 

escores em cada aspecto avaliado acerca da mamada. João 

Pessoa, PB (2018). 

Escores Duplas mãe/bebê 

Observação geral da 
mãe acerca da mamada 

N° % 

Posição   

Bom 21 41,2% 

Regular 12 23,5% 

Ruim 18 35,3% 

Respostas   

Bom 38 74,5% 

Regular 12 23,5% 

Ruim 1 2,0% 

Afeto   

Bom 40 78,4% 

Regular 8 15,7% 

Ruim 3 5,9% 

Anatomia    

Bom  50 98,0% 

Regular 1 2,0% 

Ruim 0 - 

Sucção   

Bom 37 72,5% 

Regular 10 19,6% 
Ruim 4 7,8% 

 
Este estudo corrobora com Amaral et al.(2015) aoafirmar 

que as irregularidades mamárias são comuns após o parto, 

mais especificamente durante a lactação e estão interligadas à 

pega ou posicionamento inapropriado do bebê ao mamar. 
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Estudo realizado por Vieira, Costa e Gomes (2015) aponta que 

o maior número de escore sugestivo de facilidade para a 

amamentação durante sua pesquisa foi nos aspectos de 

posicionamento. 

Vieira, Costa e Gomes (2015) afirmam que o aleitamento 

materno para ser eficaz e contínuo depende de vários aspectos 

positivos, dentre eles segue a posição correta que envolve 

postura e posicionamento adequado da mãe e do bebê, a fim 

que a lactação seja efetiva e confortável para ambos, além de 

prevenir possíveis complicações como: pega incorreta, 

ingurgitamento mamário, fissuras mamárias, e dificuldade de 

pega da aréola dentre outras comuns complicações. 

Para Alvarenga et al. (2017), toda e qualquer alteração 

fisiológica que afete o neonato durante a mamada pode alterar 

o seu desejo. Diante do exposto, pode-se observar claramente 

a importância de aderir ao posicionamento adequado durante o 

AM. Em acréscimo, no Brasil, as taxas de aleitamento materno 

exclusivo estão baixas, devido a posturas incorretas durante o 

momento de aleitamento materno, levando à incidência do 

desmame precoce. Entretanto, ressalta- se ainda as 

complicações geradas pelo posicionamento incorreto e suas 

interferências no binômio mãe/bebê, como o surgimento de 

complicações mamárias, dores musculares, o desconforto e 

alimentação insuficiente para o bebê. Nesse fundamento, 

elenca-se as ações preventivas sobre o posicionamento 

adequado como contribuição para a minimização da dificuldade 

ao aleitar objetivando aflorar a qualidade de vida da mãe e do 

filho (ALVES et al., 2017).  

O pré-natal é o momento perfeito para oferecer todas as 

orientações necessárias para a gestante relativo à 

amamentação, permitindo a ela o tempo suficiente para a 
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compreensão e esclarecimento de todos os aspectos 

relacionados à lactação, estimulando-a precocemente e 

fortalecendo o prolongamento do AME, uma vez que a mesma 

irá prevenir as complicações futuras da lactação, evitando 

desconfortos maiores devido à ausência de conhecimento.  

Lucas (2014) considera este momento oportuno para 

elucidar as dificuldades que surgem na amamentação a fim de 

preveni-las, além de ser essencial para retirar estigmas de 

amamentação idealizada, só assim estarão preparadas para 

enfrentar qualquer eventualidade, se possível deve-se realizar 

demonstrações com técnicas de posicionamento e pega 

utilizando bonecos de modo que se sinta à vontade com este 

momento que se aproxima e facilite o seu discernimento. 

Dentre as participantes, 40 (78,4%) apresentaram uma 

relação de afeto boa com o bebê.  De acordo com a OMS 

(2015), a amamentação traz benefícios psicológicos para a 

criança e para a mãe. Uma amamentação prazerosa, os olhos 

nos olhos e o contato contínuo entre mãe e filho fortalece o laço 

afetivo, ofertando intimidade, reciprocidade de afeto e 

sentimentos de segurança, cuidado na criança, autoconfiança 

e de realização na mulher. Amamentação é uma forma muito 

especial e eficaz de comunicação entre mãe e filho e uma 

oportunidade de no futuro a criança se adaptar melhor ao 

convívio social.  

Na tabela 4, são apresentados os resultados da 

investigação de questões relacionadas ao AM. Vinte e seis 

mães relataram ter nenhuma orientação sobre AM, não 

obstante 83,3 do total de mães não conseguiam mencionar 3 

benefícios do AME. Estando 49,0% com dificuldade no 

processo de amamentação. Isto deixa claro, a evidência do 

insucesso dos profissionais de saúde, quanto às orientações 
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fornecidas durante a consulta pré-natal, sobre amamentação, 

sabendo que o desconhecimento materno é um importante 

aliado para o abandono da amamentação. 

 
Tabela 4. Orientações, benefícios e dificuldade do 
Aleitamento Materno. João Pessoa, PB (2018). 

Variáveis n % 

Recebeu orientações sobre o 
aleitamento materno 

  

Sim 
Não 

26 
25 

51,0% 
49,0% 

Conhece os benefícios da 
amamentação exclusiva 

  

Sim 
Não 

7 
44 

13,7% 
86,3% 

Cita três benefícios corretamente   

Sim 
Não 

7 
44 

13,7% 
86,3% 

Tem alguma dificuldade na 
amamentação exclusiva 

  

Sim 
Não 

25 
26 

49,0% 
51,0% 

 
Silva et al.(2015) citam, em estudo realizado, que apesar 

dos relatos das mulheres que foram orientadas pelos 

profissionais de enfermagem sobre os aspectos que favorecem 

à amamentação, ainda permanece o sentimento de 

insegurança, sobretudo, por se tratar de seu primogênito. A 

autora ainda aponta que tais sensações, comumente, 

manifestam-se nos primeiros momentos entre primigestas, 

porém, as emoções negativas podem ser superadas com o 

decorrer dos dias, através de apoio e persuasão verbal dos 

profissionais de saúde e familiares, visto que a insuficiência de 
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habilidades clínicas e o despreparo das situações relacionadas 

aos profissionais de saúde, indiscutivelmente, contribuem de 

forma direta para o surgimento de problemas relacionados à 

lactação. Por isso, é crucial que estes possuam destreza e 

qualificação a fim de exercer imediatamente intervenções 

favoráveis na promoção do aleitamento materno (VIEIRA; 

COSTA; GOMES, 2015). 

Carvalho et al. (2013) ressaltam que, se a equipe que 

atende as mães for esclarecedora das orientações de cuidados, 

isto favorecerá ao êxito do posicionamento e pega, incluindo um 

olhar atento e especial para as mães primigestas, e que possua 

alguma alteração mamilar, essa amamentação tem maior 

chance de se estender, posteriormente, a sua alta hospitalar.  

Este fato refere-se pelo estudo ter sido realizado com 

mães primigestas devido à inexperiência maternal. Segundo 

Orso, Mazzetto e Siqueira (2016) a primiparidade é um dos 

fatores que interferem na continuidade da amamentação. 

Ligando Amaral (2016), os profissionais de saúde, em especial 

o enfermeiro (a), deve priorizar os trabalhos de educação em 

saúde para este público, pretendendo expandir o tempo de 

lactação e diminuir os fatores que induzem ao abandono da 

amamentação. 

 

CONCLUSÕES 

 

O critério temporal definido para a coleta dos dados 

constituiu-se para limitação do estudo, refletindo na amostra por 

conveniência. Incentiva-se que a amostra estatisticamente 

significativa seja gerada em futuras pesquisas, permitindo, 

assim, a generalização dos resultados no contexto estudado.  
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Desta forma, ao identificar comportamentos favoráveis e 

desfavoráveis ao processo de amamentação, evidenciou-se 

que a maioria dos binômios apresentou escores adequados 

(bom), indicativos de início satisfatório da amamentação nos 

diversos aspectos analisados, posição, anatomia, pega, sucção 

e afeto. Os piores resultados foram relativos à posição. 

Estes achados contribuem para o aprimoramento da 

prática do cuidado às mães primigestas, de modo que o 

profissional de enfermagem possa intervir de forma, precisa e 

eficaz, promovendo uma assistência pré-natal integrada, 

orientando e assistindo as gestantes quanto às técnicas 

adequadas da amamentação e seus benefícios, favorecendo o 

aumento do AME e a sua autoconfiança. 

Ademais as mães obtiveram grandes dificuldades em 

citar os benefícios da amamentação ou referiram não conhecer 

estes benefícios. Tais fatos podem acarretar diretamente no 

insucesso do prolongamento da amamentação, faltando ainda 

investimentos na educação em saúde desde o pré-natal.  
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RESUMO: O uso das plantas medicinais está relacionado com 

os saberes passados de geração em geração, conhecimentos 

que perduram por séculos e fazem parte da história da 

humanidade. Está pesquisa tem como objetivo de analisar o 

conhecimento popular das plantas medicinais na Unidade 

Básica de Saúde do bairro Jardim Guanabara do Município de 

Patos, Paraíba. Para a realização de tal pesquisa foi utilizado 

um questionário que foi respondido por 12 pessoas assistidas 

pela Unidade Básica de Saúde Domiciano Vieira, no bairro da 

Jardim Guanabara, conhecido como Maternidade, onde o 

público alvo foram mulheres, homens, idosos, jovens de 

diversas faixas etárias que foram questionadas sobre o que 

achavam do uso da fitoterapia, o que mais era utilizado, com 
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que frequência utilizavam os produtos naturais, se percebiam 

os seus efeitos ao consumir, sobre o uso de açúcar e adoçante, 

se tinham alguma intensão de cultivar horta medicinal em suas 

residências. Foi possível identificar que a população mesmo 

vivendo na era dos remédios de farmácia continua utilizando os 

ensinamentos dos seus antepassados e acreditando no poder 

das ervas. Conclui-se que a população assistida pela UBS 

Domiciano Vieira precisa de uma equipe de saúde que divulgue 

as plantas medicinais e passe as orientações de uso para que 

a comunidade reduza os custos com os medicamentos 

sintéticos. 

Palavras-chave: Vida saudável. Ervas Medicinais. Medicina 

Popular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fitoterapia e o uso de plantas medicinais fazem parte 

da medicina popular, desde as antigas civilizações as plantas 

são utilizadas como remédios e a nossa flora, que têm cerca de 

15 mil tipos de ervas, faz com que a população encontre uma 

diversidade absurda de ervas capazes de nos fornece uma rica 

fábrica de medicamentos naturais (BRASIL, 2016). 

A população rural, em sua maioria, possui um “horto 

medicinal” no quintal de suas casas de ontem retiram as ervas 

que necessitam para tratar de dores de cabeças, diarreias e 

uma diversidade de doenças (EDLER, 2010). 

O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta e 

possui uma diversidade cultural muito particular, apresentando 

grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas em 

novas tecnologias e serviços terapêuticos (BRASIL, 2006).  
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Com o passar do tempo a população retornou as origens 

culturais das plantas medicinais e voltou a utilizar as plantas 

medicinais e a se interessar por medicina popular e a utilização 

de tratamentos a base de plantas medicinais (JARDIM, 2016). 

Desde os anos de 2013 a 2015 a população procura o 

Sistema Único de Saúde (SUS) para procurar informações 

sobre as plantas medicinais e seus usos e hoje observa-se que 

dobrou essa procura, cresceu 161% a mais nos últimos seis 

anos (ANVISA, 2008). 

O Programa de Fitoterapia na atenção básica de saúde 

objetiva ampliar as opções terapêuticas e suprir carências 

medicamentosas de suas comunidades, com isso visa melhorar 

a atenção à saúde ofertada aos usuários, principalmente os da 

rede pública (SOUZA, et al., 2013). 

A busca por farmácias de manipulação no Brasil só vem 

aumentado com o passar do tempo e está se tornando uma 

indústria com um grande desenvolvimento nos últimos anos, 

devido à procura por produtos naturais que consistem na 

elucidação da afecção e no restabelecimento da saúde corporal 

já que possibilitam uma melhor qualidade de vida na medida em 

que conduzem a um estado melhor de saúde para as pessoas 

(RODRIGUES et al., 2018). 

As plantas possuem as suas singularidades e através 

das suas aparências pode ser identificadas as suas 

funcionalidades. Algumas plantas passaram a fazer parte das 

farmacopéias alopáticas e homeopáticas a partir do século XIX, 

quando se começou a investigar suas bases terapêuticas 

(LEWIS, 2001). 

Vários fatores poder explicar a crescente procura por 

produtos naturais, e um deles seria o desenvolvimento na área 
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cientifica que tem promovido o desenvolvimento de fitoterápicos 

mais seguros e eficazes proporcionando a população uma 

segurança e um interesse maior nesse tipo de medicação 

natural e menos agressiva para sanar os sintomas (SILVA et 

al., 2018). 

Nem todos os profissionais da saúde acreditam nos 

tratamentos por fitoterápicos, visando esse comportamento 

acadêmico o SUS, em 2004, criou o “aprender SUS”, uma 

proposta do Ministério da Saúde e da Educação com o objetivo 

de ampliar a qualidade de vida da população, para que as 

graduações em saúde passem a valorizar a integralidade, 

mudando com isso a formação profissional já no âmbito da 

graduação (BRASIL, 2016). 

A Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico 

garante à população brasileira o acesso seguro e o uso racional 

de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia 

produtiva e da indústria nacional (ERNAME, 2016).  

O uso e o estudo da fitoterapia são de grande 

importância para a população e para o ramo da saúde, o mundo 

das ervas é extenso, rico e capaz de proporcionar descobertas 

relevantes para a cura de doenças e proporcionar a sociedade 

uma melhor qualidade de vida (OLIVEIRA, 2017). 

É importante salientar o quão vantajosa será o 

engajamento no aprofundamento de conhecimentos 

fitoterápicos, além da troca de experiências com a população 

que já utiliza esse tipo de medicamento.  

Em decorrência da eficácia da fitoterapia e das plantas 

medicinais com ação cientificamente comprovada e 

considerando o seu baixo custo operacional, o uso destes 
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torna-se de suma importância nos Programas de Atenção 

Primária de Saúde (PAPS), pois pode substituir alguns 

medicamentos alopáticos, considerando a grande facilidade na 

aquisição das tradicionais plantas medicinais encontradas em 

várias regiões do país, utilizadas como remédios caseiros no 

tratamento de inúmeras doenças (SANTOS et al., 2011). 

As famílias botânicas mais utilizadas pela comunidade 

são as Lamiaceae e Asteraceae, e as espécies, a erva-cidreira 

(Melissa officinalis), hortelã (Mentha spicata), poejo (Mentha 

pulegium), alecrim (Rosmarinus officinalis), boldo (Plectranthus 

barbatus) para a venda de ervas secas nos mercados públicos 

para fins terapêutico como fonte de renda para comerciantes e 

agricultores (SILVA et al., 2017). 

O estudo objetivou analisar o conhecimento popular das 

plantas medicinais na Unidade Básica de Saúde do bairro 

Jardim Guanabara do Município de Patos, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi desenvolvido mediante uma pesquisa de 

campo, de caráter descritivo com uma abordagem quali-

quantitativa. Foi realizada uma pesquisa em literatura especifica 

e em seguida a aplicação dos formulários ao público 

pesquisado. O interesse pela pesquisa foi pela proporção do 

uso de fitoterápicos que vem aumentando a cada dia e a 

importância desse tipo de medicamento.  

A pesquisa foi realizada na cidade de Patos, interior do 

médio sertão da Paraíba, na Unidade Básica de Saúde 

Domiciano Vieira, do bairro Jardim Guanabara, conhecido por 

Maternidade, no mês de outubro de 2018, onde foram 
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entrevistadas 12 pessoas que são assistidas pela unidade de 

saúde. A escolha dos participantes foram de forma aleatória 

seguindo os pré-requisitos definidos previamente pelo grupo.   

O público alvo foram mulheres, homens, jovens, adultos 

e idosos de diferentes faixa etária que estavam na unidade de 

saúde no momento da interação sobre as plantas medicinais. 

Cada entrevista durou em média 5 minutos e a grande maioria 

das pessoas afirmaram utilizar os medicamentos fitoterápicos 

para o bem estar e saúde da sua família, relataram acreditar no 

poder das plantas medicinais e que aprenderam com seus 

descendentes os ensinamentos sobre as ervas, enfocando o 

baixo custo e alto benefício na utilização de medicamentos 

naturais. 

O instrumento da pesquisa foi a utilização de um 

questionário de elaboração do grupo de estudo para avaliar o 

uso das plantas, a frequência, o que mais era usado, se 

percebia o efeito ao consumir, o uso de açúcar ou adoçante e a 

intensão de cultivar uma horta medicinal em sua residência. 

O questionário foi aplicado pessoa a pessoa pelo 

pesquisador, este previamente treinado para a coleta de dados. 

Observe na Figura 1 o questionário aplicado a comunidade 

estudada. 

Os dados estatísticos serão computados utilizando o 

SPSS for Windows, v. 22. Foram realizadas análises 

estatísticas descritiva utilizando-se frequências, medias e 

desvio padrão. Após a verificação da normalidade dos dados 

com as variáveis métricas analisadas serão realizados os testes 

de análise estatística inferencial. Os resultados dos dados 

foram tratados em porcentagem através do programa Microsoft 
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Excel, e expressados sob a forma de gráficos, tabelas e textos 

de interpretação das tabelas. 

 

Figura 1. Questionário aplicado na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Domiciano Vieira, bairro Jardim Guanabara, Patos, 

Paraíba. 

 
Fonte: Pesquisa do autor. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As entrevistas e aplicações dos questionários foram 

obtidos a partir de uma conversa com os usuários da unidade 

básica de saúde UBS Domiciano Vieira, tendo uma prevalência 

de 83,3% do sexo feminino e 75% das pessoas assistidas pela 

unidade utilizam as plantas medicinais e aprenderam a utilizar 

com os familiares com grau de significância de p<0,005. 

Observe a Figura 2 de aceitabilidade das plantas medicinais 

pela comunidade. 

 

Figura 2. Aceitabilidade do uso das plantas medicinais da 

comunidade da Unidade Básica de Saúde (UBS) Domiciano 

Vieira, bairro Jardim Guanabara, Patos, Paraíba. 

 
Fonte: Pesquisa da autora. 

 

O conhecimento acerca de plantas foi passado de 

geração para geração, não sendo detectadas a interação dos 
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profissionais de saúde, entre a população estudada, influências 

oriundas de meios de comunicação como o rádio e a televisão 

(RICARDO, 2009). 

Em um levantamento bibliográfico foram constatado que 

quanto às Práticas Integrativas e Complementares são bem 

aceita pela comunidade, principalmente o uso das plantas 

medicinais, mas precisa que os profissionais de saúde se 

capacite para utilizar com a população (SCHVEITZER; 

ZOBOLI, 2014). 

A comunidade relatou que a faixa etária de idosos são os 

que mais utilizam as plantas medicinais e adquiriram o hábito 

de consumir os chás com os seus pais como uma alternativa de 

bebida da tarde e um tratamento para diversas afecções 

principalmente do sistema digestivo por aliviar dores, acalmar 

estomago e trazer benéficos a saúde. 

As ervas medicinais são usadas para realização de 

alguns tratamentos de doenças e tem efeitos terapêuticos 

satisfatório de 99,9% por quem usa e relata o benefício. Os 

entrevistados afirmaram que percebem resultados de cura e 

alivio de dor com o uso dos chás medicinais das plantas 

conhecidas pelos mais velhos e divulgadas pela medicina 

popular. 

Grande parcela dos Municípios brasileiros têm 

incorporado programas de fitoterapia na atenção básica de 

saúde na prática diária para ampliar as opções terapêuticas e 

suprir carências medicamentosas de suas comunidades 

(SOUZA, et al., 2013). 

Relataram que a utilização das plantas medicinais 

atualmente é pouco consumida pelos jovens, a maioria utilizam 

as plantas apenas que fazem parte dos termogênicos no intuito 
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de perder gordura, não se preocupam com o bem estar e 

qualidade de vida. 

O estudo revelou que as pessoas utilizam o chá com 

açúcar em 99,9%, inibindo o efeito terapêutico dos bio-ativos 

das ervas medicinais. Segundo Lamari, Dornellas e Shibatta 

(2018) constataram que 72% (56) pessoas do estudo utilizam 

mel ou açúcar no preparo dos chás para mascarar e/ou suavizar 

o sabor amargo da bebida. 

O uso do açúcar altera as propriedades terapêuticas, 

pode acarretar em perda do princípio ativo da planta, por 

interação molecular, além de contribuir para doenças, como 

obesidade e diabetes quando consumidos em altas 

quantidades (SIMÕES et al., 2003). 

As plantas medicinais, como raízes, cascas, folhas, 

frutos e sementes tem diversas formas de preparação, a forma 

mais utilizada é o chá preparado por meio da decocção ou 

infusão. No primeiro processo a planta (raízes, cascas e 

sementes) a ser utilizada é fervida junto a água, já no segundo 

a água é fervida sozinha e depois colocada sobre a planta 

(folhas e frutos), quando são liberados seus princípios 

terapêuticos (REZENDE, 2002). 

A população entrevista não deseja cultivar uma horta de 

plantas medicinais em casa, porque as plantas necessitam de 

cuidados e relataram que não tem tempo para essa atividade. 

Observe a Figura 3, o desejo da população de cultivar as 

plantas medicinais. 

As análises referentes as plantas medicinais e consumo 

realizadas pela comunidade obtiveram p<0,005 de significância 

para os benefícios que as plantas apresentam para a saúde da 

comunidade. 
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Figura 3.  Plantas medicinais que a população da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Domiciano Vieira, bairro Jardim 

Guanabara, Patos, Paraíba. 

 
Fonte: Pesquisa do autor. 

A planta mais utilizada foi o boldo com 83,3% de 

aceitação pela comunidade e 91, 7% dos entrevistados fazem 

o chá por decocção. A planta medicinal mais utilizada foi o boldo 

e a comunidade relatou que utilizava para problemas 

gastrointestinais e Monteiro et al. (2001) observaram que 

extrato aquoso de folhas de boldo pode ser indicado para 

tratamento gastrintestinal, sendo considerado para otimizar a 

digestão. Veja a Figura 4 com as plantas medicinais que a 

população mais relatou que utiliza nas suas afecções diária. 

O alecrim, a erva cidreira, a camomila, o chá verde, a 

canela são bastante utilizada pela comunidade. Segundo 

Ernani (2000) o chá de alecrim e erva-cidreira diminui e controla 

a pressão arterial, podendo ser usada para hipertensão. Já o 

chá de camomila possui propriedades anti-inflamatórias, 

calmante, antiespasmódicas, previne a ocorrência de 

espasmos no estômago, intestino, útero e bexiga e, combate a 

Cidreira
42%

Canela
8%

Hortelã
8%

Não deseja
42%

Participantes que desejam cultivar 
plantas medicinais em casa

Cidreira

Canela

Hortelã

Não deseja



ANÁLISE DO CONHECIMENTO POPULAR DAS PLANTAS MEDICINAIS NA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM GUANABARA DO 

MUNICÍPIO DE PATOS, PARAÍBA 

1254 
 

formação de gases no organismo (SOARES; FREIRE; SOUZA, 

2015). 

 

Figura 4. As plantas mais indicadas e utilizadas pela população 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) Domiciano Vieira, bairro 

Jardim Guanabara, Patos, Paraíba. 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Precisa-se implementar a utilização dos medicamentos 

fitoterápicos na comunidade através dos profissionais de saúde 

e fazer uma interação com as informações da população, pois 

observou que os entrevistados tem conhecimento sobre os 

benefícios das ervas medicinais e relataram que já obtiveram 

resultados satisfatório na prevenção e cura de doenças. 

A participação dos profissionais de saúde na área da 

fitoterapia visando a integração do conhecimento utilizado pelo 

sistema de saúde oficial ao popular, pois as terapias 

alternativas têm muito a oferecer, podendo contribuir com as 

ciências da saúde, além de possibilitar ao indivíduo relativa 
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autonomia em relação ao cuidado da sua saúde (REZENDE, 

2002). 

Foi possível identificar a importância da botânica 

medicinal para a vida humana na comunidade tanto para a 

saúde quanto para baixar os custos com gastos de 

medicamentos sintéticos. 

As ervas que mais são utilizadas além do boldo é a 

camomila e alguns dos entrevistados preferem as ervas 

cultivadas no quintal do que aquelas compradas no 

supermercado em saches, pois acreditam que as do quintal tem 

um potencial maior na terapia do que as industrializadas. 

Segundo Oliveira e Araújo (2007), o emprego de plantas 

medicinais na terapêutica na unidade básica de saúde, como 

uma alternativa de tratamento coadjuvante e preventivo, 

principalmente para a população de que aceita a utilização de 

plantas medicinais. 

Segundo Silvello (2010) em um estudo sobre a utilização 

de plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de 

Saúde brasileiro, destacaram-se diversos aspectos positivos 

para o uso de plantas medicinais e vantagens da inserção de 

fitoterápicos na rede pública de serviços de saúde são o baixo 

custo, a menor incidência de efeitos colaterais, além da ampla 

aceitação por parte dos usuários, ressaltando também a 

importância da relação e aproximação entre o meio científico e 

o popular. 

Segundo Kalluf (2007), a pertinência e a importância do 

uso da fitoterapia por esse profissional se dá pela grande 

interface com a nutrição, comprovada pelos crescentes estudos 

das propriedades funcionais tanto na área das espécies 

vegetais como na de alimentos. O reconhecimento de como a 
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interação dietética com os fitoterápicos é capaz de modificar a 

expressão genética de um indivíduo, estimular seu 

desenvolvimento físico e mental, aumentar seu bem-estar e 

diminuir a susceptibilidade frente às doenças crônicas e outras 

comorbidades tem grandes implicações sociais, especialmente 

em caso de patologias de elevada prevalência como doença 

cardiovascular, obesidade, síndrome metabólica e câncer. 

Existem ainda alterações positivas nos aspectos 

fisiológicos e bioquímicos do organismo frente aos princípios 

ativos das plantas. O sinergismo entre os fitoquímicos das 

plantas e dos alimentos por meio de chás, extratos, temperos, 

entre outras formas de apresentação, tem ações funcionais e 

fitoterapêuticas. A melhora da capacidade funcional dos órgãos 

e sistemas com o uso dos fitoterápicos se dá pelos efeitos que 

eles apresentam sistematicamente no organismo. O enfoque 

inicial está no aumento da digestibilidade e melhora do 

aproveitamento e da aceitabilidade da alimentação. Outros 

fatores correlacionados com a nutrição seriam as ervas que 

ampliam a variedade e a adequação da alimentação, pois são 

fontes de nutrientes essenciais, com importantes funções no 

organismo. O principal objetivo de todos esses sistemas de cura 

que utilizam os efeitos terapêuticos dos fitoterápicos é estimular 

os processos metabólicos que ajudam a manter o estado de 

equilíbrio corporal (Prado, Neves, Souza e Navarro, 2010) 

A utilização de plantas medicinais de forma apropriada 

vem ao encontro das proposições da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que tem incentivado a valorização das terapias 

tradicionais, sendo estas reconhecidas como recurso 

terapêutico muito útil nos programas de atenção primária à 

saúde, podendo atender muitas das demandas de saúde da 
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população. Poderá, ainda, contribuir para o sistema local de 

saúde e desenvolver a autonomia no cuidado à saúde dos 

usuários do sistema público de saúde (Lorenzi, 2006).  

Entretanto uso de plantas com fins terapêuticos, sem 

orientação apropriada, é fator de preocupação que deve ser 

considerado pelos atores sociais do setor de saúde, bem como 

por aqueles envolvidos na educação para a saúde, dada a 

incidência de espécies com registro de toxicidade e 

contraindicações de uso. Assim, como as plantas são remédios 

poderosos e eficazes, o risco de intoxicação causada pelo seu 

uso indevido deve ser sempre levado em consideração. A 

observância das dosagens prescritas e o cuidado na 

identificação precisa do material utilizado podem evitar uma 

série de acidentes (Tomazzoni; Negrelle; Centa, 2006).  

Diante da complexidade na área da saúde humana e da 

responsabilidade da interação da ciência da nutrição com os 

extratos botânicos, é importante lembrar que o nutricionista 

deve sempre orientar o consumo de fitoterápicos de acordo com 

a ética, prescrevendo produtos que tenham indicações 

terapêuticas associadas ao seu campo de conhecimento, e que, 

ainda, o profissional deve ser cientificamente capacitado para 

adotar este tipo de conduta (Kalluf, 2007). 

É importante levar em conta que os fitoterápicos são em 

muitos casos misturas complexas de várias plantas das quais 

se conhece pouco sobre a toxicidade e particularmente sobre o 

perfil de reações adversas além da dificuldade de distinguir 

reações adversas de eventos relacionados à qualidade do 

produto fitoterápico, adulteração, contaminação, preparação 

incorreta ou estocagem inadequada e/ou uso inapropriado, 

irracional (Silveira, Bandeira e Arrais, 2008). 
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CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que a população assistida pela UBS 

Domiciano Vieira precisa de uma equipe de saúde que divulgue 

as plantas medicinais e passe as orientações de uso para que 

a comunidade reduza os custos com os medicamentos 

sintéticos e tem mais qualidade de vida fazendo tratamento com 

plantas medicinais e tendo resultados satisfatório dão a 

prevenção de doenças. 
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RESUMO: Este relato de experiência tem por objetivo 
descrever a experiência vivenciada por alunos do curso de 
graduação em Enfermagem, ao assistir uma paciente na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI); aprofundar os 
conhecimentos a respeito do papel do enfermeiro e as 
especificidades do seu cuidado na terapia intensiva e consolidar 
a relação entre a prática vivenciada e o conteúdo teórico que a 
envolve. O presente estudo foi desenvolvido em um hospital de 
grande porte da região Nordeste do Brasil, vinculado à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir de um 
acompanhamento de sete dias de uma paciente do setor. Após 
a escolha da paciente, foi implementado o Processo de 
Enfermagem (PE), iniciando-se pela coleta de dados, a qual 
levou a elaboração dos diagnósticos de Enfermagem (tendo 
como base a taxonomia da NANDA-I). Posteriormente foram 
elencados indicadores para acompanhamento diário da 
paciente, com base nas taxonomias NOC e NIC. A eficácia da 
aplicação do plano de cuidados foi comprovada através das 
evoluções diárias da paciente, sobretudo no que diz respeito às 
esferas de educação e processo de saúde-doença, contribuindo 
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assim para o processo de formação dos acadêmicos. A 
aproximação da teoria com a prática clínica desenvolveu 
impactos positivos aliados ao processo de ensino e 
aprendizagem. 
Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva; Processo de 
Enfermagem; Síndrome Coronariana Aguda. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal 

causa de incapacidade e morbimortalidade em todo o mundo, 

atingindo países em desenvolvimento e os já desenvolvidos, se 

tornando um grave problema de saúde pública. No Brasil, 

apesar da queda na taxa de mortalidade na última década, as 

DCVs ainda configuram uma das maiores porcentagens de 

óbitos (VELASQUEZ-MELENDEZ et al., 2015). 

 Com o envelhecimento e aumento da sobrevida da 

população mundial, a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) vem 

se tornando cada vez mais frequente. Essa síndrome inclui o 

infarto agudo do miocárdio (IAM), que é definida como isquemia 

e necrose do músculo cardíaco. A Síndrome Coronariana 

Aguda é causada por uma obstrução coronariana em 

decorrência da somatória de fenômenos aterotrombóticos, 

resultando em uma ampla sintomatologia clínica (GAEDKE et 

al., 2015). 

 Os elevados níveis séricos de Lipoproteína de Baixa 

Densidade (LDL) levam à formação da placa de ateroma no 

endotélio arterial, cuja presença na artéria coronária reduz 

progressivamente o lúmen do vaso, reduzindo o fluxo 

sanguíneo. Os sinais e sintomas da SCA constituem: angina 

instável (AI), IAM sem supradesnivelamento do segmento ST 

(IAMSSST) e IAM com supradesnivelamento de ST 
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(IAMCSST). AI e o IAMSSST correspondem a uma artéria 

coronária palcialmente ocluída pela formação de trombo na 

placa, enquantoo IAMCSST corresponde à uma artéria 

coronária totalmente ocluída pelo trombo (BRUNORI et al.,  

2014). 

 Após a fase aguda, os episódios isquêmicos acumulam 

taxas de complicações elevadas. Nesse contexto, a American 

Heart Association (AHA) desenvolveu a definição de saúde 

cardiovascular ideal, com o objetivo de melhorar os índices da 

população americana e reduzir, até 2020, a alta taxa de 

mortalidade incluindo fatores comportamentais e biológicos 

(ANDRADE et al., 2013). 

 Em consonância com Brunori et al. (2015), a prevenção 

é o pilar fundamental para a dimunuição das taxas de 

morbimortalidade e deve ser priorizada em indivíduos que 

apresentam fatores de risco para o desenvolvimento da SCA. 

Dessa forma, a Sciedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 

através de suas diretrizes, enfatizam a importância do controle 

dos fatores modificáveis, como a Hipertensão Arterial 

Sistêmica, Diabetes Mellitus e a Deslipidemia, por exemplo.  

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

é uma ferramenta metodológica que visa a organização, 

planejamento e execução de ações sistematizadas pela equipe 

durante à prestação de cuidados de enfermagem à um 

paciente. Fortemente influenciada por Wanda Aguiar Horta, no 

Brasil, a SAE teve início nas décadas de 1970 e 1980, visando 

o planejamento de cuidados individualizados (DOS SANTOS et 

al., 2014). 

 É por meio do Processo de Enfermagem (PE) que o 

enfermeiro detecta as necessidades daquele que está sob o 

seu cuidado, criando um fluxo de comunicação com o paciente. 
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Desse modo, além de promover o avanço científico da 

Enfermagem, o PE condiciona ainda a melhoria do cuidado 

prestado numa assistência integral e favorecendo o julgamento 

clínico (SILVA et al., 2018). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é 

regularizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

e a sua aplicação é obrigatória em instituições de caráter 

privado ou não. Vale ressaltar que o profissional da equipe de 

enfermagem deve enxergar o paciente de forma holística, não 

se utilizando apenas de tecnicismo, mas também, 

desenvolvendo a habilidade da comunicação terapêutica, 

facilitando o envolvimento e cuidado para com o paciente (DOS 

SANTOS et al., 2014). 

 Mediante o exposto, os objetivos que norteiam o 

presente relato de experiência consistem em descrever a 

experiência vivenciada por alunos do curso de graduação em 

Enfermagem, ao assistirem uma paciente da Unidade de 

Terapia Intensiva em um hospital de grande porte da região 

Nordeste do Brasil. Dessa maneira, aprofundar os 

conhecimento a respeito do papel do enfermeiro e 

especificidade do seu cuidado na terapia intensiva, 

aproximando o viés metodológico à pratica clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

experiência, desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto de um hospital geral de grande porte na Região Nordeste 

do Brasil, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Os critérios de inclusão empregados foram 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do 
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Hospital Universitário e que tivesse uma condição clínica que 

fizesse a aproximação da teoria com a prática clínica dos 

alunos. Os critérios de exclusão empregados foram aqueles 

pacientes internados, sem alta prevista nos próximos 10 dias – 

período do acompanhamento dos discentes da disciplina. 

A coleta de dados se deu por meio do acompanhamento 

diário de uma paciente com Síndrome Coronariana Aguda, 

proveniente do serviço de hemodinâmica após procedimento de 

Cateterismo Cardíaco de urgência. O instrumento de coleta de 

dados constou da ficha de levantamento de dados baseado na 

Taxonomia II da NANDA-I, disponibilizado pela disciplina 

Atenção Integral à Saúde I, do curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Na primeira parte do instrumento consta o registro do 

exame físico e anamnese, para conhecer sobre sua história de 

vida, contexto social, sua enfermidade e suas reações humanas 

frente ao processo de saúde-doença. E a segunda é composta 

por uma tabela para o preenchimento do plano de cuidados 

individualizados de acordo com as necessidades identificadas.  

Para a implementação do plano de cuidados, foram 

utilizadas as taxonomias North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA), A Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC) e a Classificação de Intervenções de 

Enfermagem (NIC). Com o intuito de focar o êxito da 

assistência, foram escolhidos alguns Diagnósticos de 

Enfermagem prioritários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo de caso foi realizado na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) de um hospital vinculado à Universidade Federal 
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do Rio Grande do Norte, no período de Novembro de 2017. No 

primeiro dia de acompanhamento da paciente no setor, foi 

implementado o Processo de Enfermagem (PE), que trata-se 

de um processo sistemático e inter-relacionado que visa a 

assistência do ser humano.  

A dinâmica inicial do grupo, proposta pelo campo de 

prática era, inicialmente, conhecer a dinâmica do setor, bem 

como entender o papel da assistência do enfermeiro 

intensivista. Logo após, fomos designados à escolher um 

paciente que seria alvo de estudo e acompanhamento diário, 

bem como a aplicação efetiva do Processo de Enfermagem. 

Essa experiência possibilitara ao discentes a aproximação da 

prática clínica com os assuntos teróricos, implementando um 

plano de cuidados individualizado, com base nas necessidades 

humanas básicas da paciente. 

  Segundo Alvim (2013), O PE compreende cinco fases, 

sendo elas: Investigação, Diagnósticos de Enfermagem, 

Planejamento, Implementação e Avaliação. Desse modo, para 

a primeira fase, de investigação, realizou-se a anamnese e 

exame físico da paciente através de um roteiro semiestruturado 

para a coleta de dados. Essa etapa é subdividida em cinco 

passos: a coleta de dados, a validação dos dados, agrupamento 

dos dados, identificação de padrões e comunicação e registro 

de dados. 

O relato de experiência foi desenvolvido com uma 

paciente de 84 anos, sexo feminino, cor branca, proveniente do 

serviço de hemodinâmica de um hospital geral de grande porte 

na Região Nordeste do Brasil, após realização de procedimento 

de Cateterismo Cardíaco de urgência. A mesma havia sido 

trazida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), após quadro de mal-estar e dispneia, onde acabou 
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sendo intubada após cianose e hipotensão arterial sistêmica. 

Paciente seguia internada em 18º dia de pós-operatório de 

Cateterismo Cardíaco (CATE) sem Angioplastia Translumial 

Coronariana (ATC), evoluindo com Edema Agudo de Pulmão 

(EAP) e Choque cardiogênico de etiologia isquêmica, Síndrome 

Coronariana Aguda e Escala de Killip III. Apresentava ainda 

Injúria Renal Aguda (IRA) e Fibrilação Atrial Aguda revertida 

com cardioversão elétrica três vezes. Portadora de Diabetes 

Mellitus, estava em isolamento por contato, devido à presença 

da bactéria multirresistente Burkholderia cepacia. Trata-se de 

uma bactéria gram-negativa oportunista do sistema respiratório 

em pacientes hospitalizados, que é transmitido por fluidos ou 

cateteres contaminados. 

À realização do exame físico geral, a paciente 

apresentava um estado geral grave/comprometido, reagindo a 

estímulos dolorosos e auditivos mesmo sob sedação com 

Fentanil à 3ml/h, Escala de Ramsey 6, Escala de Braden 9, em 

ventilação mecânica, restrita ao leito, pupilas isocóricas e 

fotorreagentes, apresentava quemose bilateral sem hiperemia 

e fechamento palpebral incompleto. Em uso de cateter venoso 

central, fazendo uso das seguintes medicações: Dobutamina 

(18ml/h), Fentanil (3ml/h), Cloridrato de Amiodarona (5ml/h), 

Noradrenalina (20 ml/h), Hidratação Venosa (10ml/h), 

Meropenem (33ml/h), Pantoprazol, Hemitartaro de 

Norepinefrina, Ácido Acetilsalicílico, Sinvastatina, Furosemida, 

Glicose 50%, Insulina Regular, Bissulfato de Clopidogrel, 

Hidrocortisona, Metilcelulose 2% (colírio), Fitomenadiona, 

Insulina NPH, Bromidrato de Fenoterol, Brometo de Ipratrópio + 

Cloreto de Sódio 0,9%. Intubada em Ventilação Mecânica 

(PCV, PEEP 6, FiO2: 30% e Frequência Respiratória: 21), 

expansibilidade torácica simétrica e boa saturação de oxigênio. 
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Na Ausculta Pulmonar: murmúrios vesiculares presentes e 

roncos difusos. Na aspiração de vias aéreas observou-se uma 

secreção amarelada espessa, seguida de sanguinolenta. Na 

Ausculta Cardíaca: ritmo cardíaco regular, bulhas em dois 

tempos, hipofonéticas em foco aórtico e normofonéticas em 

demais focos. Pulsos radiais e braquiais palpáveis, pulso 

poplíteo e pedioso imperceptíveis devido à edema importante. 

Perfusão periférica alterada, lentificada, pele com perda da 

solução contínua e gradiente térmico diminuído em membros 

inferiores. Avaliação gastrointestinal: dieta através de sonda 

nasoenteral, eliminações intestinais normais e espontâneas. Ao 

exame abdominal: abdome globoso, flácido e apresentando 

equimoses devido à sucessivas punções de anticoagulante. 

Ruídos hidroaéreos hipoativos, percussão timpânica e maciça. 

Fazendo uso de Sonda Vesical de Demora, com diurese de 

aspecto concentrado, turvo e com presença de grumos na 

extensão da sonda. Cateter de Hemodiálise em membro 

superior direito com presença de sangramento. Edema em 

membros superiores (++++/4) e em membros inferiores (+++/4). 

Apresentava uma lesão por pressão em região sacral, 

classificada como úlcera e progredindo para o estágio III, com 

ausência de exsudato. Na região escapular e região occipital 

havia presença de necrose seca. 

Outro fator importante identificado na consulta ao 

prontuário, foram os achados no procedimento de Cateterismo 

Cardíaco realizado pela paciente, motivo pelo qual foi a porta 

de entrada para a internação. O Cateterismo evidenciou 

diversas lesões irregulares e calcificadas: Descendente Anterior 

(DA): 75% de calcificação e irregularidade em 1/3; Diagonal 

(DG): 95% em óstio; Circunflexa (CX) com irregularidades; 

marginal direita com irregularidades; marginal esquerda com 
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50% de calcificação; Coronária Direita 100% ocluída; ventrículo 

esquerdo com hipocinesia anteroseptal (+++/4+); Acinesia de 

parede inferior. 

A priori, os alunos utilizam a coleta de dados e o 

julgamento clínico para formular hipóteses ou explicações sobre 

problemas reais ou potenciais presentes, riscos e/ou 

oportunidades de promoção da saúde. Todas essas etapas 

exigem conhecimento de conceitos subjacentes à ciência da 

enfermagem antes da identificação de padrões nos dados 

clínicos ou da elaboração de diagnósticos exatos. Para a 

elaboração de um diagnóstico de enfermagem, o raciocíicnio 

clínico é fundamental, pois é necessário para diferenciar dados 

normais e anormais e dados relacionados a agrupamentos, 

reconhecer dados que faltam, identificar inconsistências nos 

dados e fazer inferências.  

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico 

sobre uma resposta humana a condições de saúde/processos 

de vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, 

uma família, um grupo ou uma comunidade. O diagnóstico de 

enfermagem costuma ter duas partes: descritor e foco 

diagóstico. Com isso,  o enfermeiro pode diagnosticar 

problemas de saúde, estados de risco e disposição para a 

promoção da saúde. 

Após o levantamento de dados no histórico, anamnese e 

exame físico da paciente, a Classificação de Diagnósticos da 

NANDA foi utilizada para elencar o diagnóstico de enfermagem 

prioritário: Desobstrução ineficaz de vias aéreas, relacionado a 

corpo estranho na via aérea, exsudato nos alvéolos, muco 

excessivo evidenciado por ortopneia, ruídos adventícios 

respiratórios, sons respiratórios diminuídos. Um diagnóstico 

prioritário requer um alto grau de coerência com ao fatores 
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relacionados, características definidores ou fatores de risco 

para que o cuidado possa ser direcionado à solução desses 

problemas, ou redução da gravidade ou do risco de ocorrência. 

Além disso, outros Diagnósticos de Enfermagem foram 

elencados com base nas necessidades da paciente, sendo 

eles: Risco de úlcera por pressão, relacionado a escore na 

escala de Braden < 18, agentes farmacológicos, atrito em 

superfície, doença cardiovascular, extremos de idade, gênero 

feminino, redução na mobilidade. Na UTI, a mobilidade física do 

paciente fica extremamente comprometida. Com isso, 

possibilita o surgimento de lesões por pressão devido ao tempo 

de confinamento e restrição ao leito. Uma maneira de prevenir 

esse quadro, já protocolado pela instituição, é através da 

adoção de medidas de prevenção, com o objetivo de diminuir a 

incidência de lesões e proporcionar mais segurança aos 

pacientes. O diagnóstico de Risco de olho seco, relacionado a 

envelhecimento, fatores ambientais, gênero feminino, regime 

de tratamento, ventilação mecânica, também se tornou 

pertinente ao estudo.  

Os diagnósticos de Enfermagem são identificados para 

identificar os resultados esperados com o cuidado e planejar as 

intervenções específicas da enfermagem, numa sequência. Um 

resultado de enfermagem refere-se a comportamento ou 

percepção mensurável, demonstrado por indivíduo, família, 

grupo ou comunidade, que responde à intervenção de 

enfermagem. Assim, A Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC), é um sistema que pode ser usado para 

selecionar medidas dos resultados relacionadas ao diagnóstico 

de enfermagem.  

A Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) 

é uma taxonomia de intervenções abrangente e baseada em 
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evidências, que os enfermeiros realizam em vários locais de 

atendimento. Utilizando conhecimentos de enfermagem, os 

profissionais realizam intervenções independentes e 

interdisciplinares, as quais se sobrepõem aos cuidados 

realizados por outros profissionais da saúde como, médicos, 

terapeutas respiratórios e fisioterapeutas. A seleção de uma 

intervenção de enfermagem para a paciente em particular fazia 

parte do processo de decisã clínica dos discentes. Devem ser 

considerados seis fatores na escolha de uma intervenção, 

sendo eles: os resultados esperados do paciente, as 

características do diagnóstico de enfermagem, uma base de 

pesquisa para a intervenção, exequibilidade para realizar a 

intervenção, aceitação do paciente e capacidade dos discentes 

de enfermagem no emprego destas. 

A etapa de planejamento dos resultados esperados visa 

a importância de realizar o planejamento de Enfermagem após 

a elaboração do diasgnóstico. Por meio dos resultados 

esperados, são realizadas prescrições de enfermagem para 

que a meta proposta seja alcançada com êxito. Uma 

intervenção de enfermagem é definida como qualquer 

tratamento baseado no julgamento clínico e nos 

conhecimentos, que um enfermeiro realiza para melhorar os 

resultados do paciente.  

Os resultados que se espera conseguir junto ao paciente 

devem ser especificados antes que a intervenção seja 

escolhida. Estes resultados servem como critérios com base 

nos quais o sucesso da intervenção deve ser julgado. Os 

resultados descrevem comportamentos, reações, sentimentos 

do paciente em resposta ao cuidado oferecido. Deve-se 

identificar, para cada paciente, os resultados que podem ser 
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esperados e que podem ser alcançados como consequência da 

assistência de enfermagem 

Ao analisar a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem para o planejamento, o “Estado respiratório: 

desobstrução de vias aéreas” foi escolhido como resultado de 

enfermagem esperado e as seguintes intervenções foram 

elencadas para a avaliação diária da paciente: Aspiração de 

vias aéreas; Monitorar o estado respiratório e a oxigenação, 

conforme apropriado; Monitorizar ruídos respiratórios, tais como 

sibilos e roncos; Determinar a necessidade de aspiração 

através da ausculta de estertores e roncos nas vias aéreas; 

Auscultar sons respiratórios, observando áreas de ventilação 

diminuída e, presença de ruídos adventícios. 

Para o diagnóstico de Risco de úlcera por pressão, os 

seguintes indicadores foram elencados: Prevenção de úlceras 

por pressão; supervisão da pele; mudança de decúbito a cada 

duas horas; cuidados da pele: tratamento tópico; cuidados com 

o períneo; manter a pele hidratada; manter a pele limpa e seca. 

Para o diagnóstico de Risco de olho seco, os seguintes 

indicadores foram elencados: Limpeza ocular e aplicação de 

colírio. 

Todas essas intervenções fizeram parte do plano de 

cuidados criado pelos alunos ao longo dos dias de 

acompanhamento da paciente no setor. Com base na 

investigação, observação direta, dos conceitos aprendidos em 

sala e do conhecimento previamente estudado, os discentes 

aplicaram a sistemática do cuidado com êxito, buscando o 

progresso da condição clínica da paciente. Dessa maneira, 

maneira, a eficácia das intervenções e o alcance dos resultados 

identificados são continuamente avaliados, à medida que o 

cliente tem sua condição investigada. 
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Para facilitar a análise dos resultados das intervenções de 

enfermagem implementadas (diagnóstico de enfermagem 

prioritário), devemos observar as figuras 1 e 2, a seguir: 

 

Figura 1. Indicadores monitorados no primeiro dia de 
acompanhamento da paciente: 

 
Fonte: Os autores 

 

Figura 2. Indicadores monitorados no sétimo dia de 
acompanhamento da paciente: 

 
Fonte: Os autores 

 

Na primeira coleta, a avaliação dos indicadores apontou 

um grave comprometimento do estado respiratório. Observando 

o progresso da paciente, pode-se perceber que a meta 
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planejada foi atingida e a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem no cuidado foi efetiva, contribuindo para melhora 

considerável do estado respiratório, bem como a desobstrução 

de vias aéreas. 

Durante a fase da implementação da assistência de 

Enfermagem, houve a execução em conjunto da quinta etapa 

do Processo de Enfermagem: a avaliação e monitoramento dos 

cuidados realizados. Nessa perspectiva, o PE é um processo 

que se inter-relaciona podendo ser ajustado a qualquer 

momento de acordo com a necessidade do paciente que está 

sendo assistido. Dessa forma, torna-se evidente e 

essencialidade do cuidado de enfermagem,melhorando o do 

conforto, diminuindo suas queixas e minimizando seus 

desconfortos. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo possibilitou o entendimento da prática 

assistencial do enfermeiro intensivista, ao paciente vítima de 

um comprometimento cardiovascular. Oportunizou ainda a 

compeensão do Processo de Enfermagem, assim como a sua 

importância para uma assistência de qualidade, visando o 

alcance de metas pré-estabelecidas com a utilização das 

taxonomias NANDA/NIC/NOC. Entende-se que os objetivos do 

campo de prática e deste trabalho alcançaram o viés 

metodológico, além da aquisição de novos conhecimentos 

relacio nados às áreas de farmacologia, fisiologia, anatomia, 

entre diversas outras. 

A implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, de acordo com as etapas do Processo de 

Enfermagem, na paciente com Síndrome Coronariana Aguda 
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acompanhada nesse caso, contribuiu para a aproximação da 

teoria e prática clínica. As etapas de anamnese e exame físico 

possibilitaram a identificação das necessidades humanas 

afetadas, e permitiu elencar os diagnósticos de enfermagem 

prioritários, estabelecer metas e planejar cuidados voltados aos 

problemas reais e potenciais do paciente. Assim, foi elencado 

como diagnóstico prioritário: Desobstrução ineficaz de vias 

aéreas, relacionado a corpo estranho na via aérea, exsudato 

nos alvéolos, muco excessivo evidenciado por ortopneia, ruídos 

adventícios respiratórios, sons respiratórios diminuídos. 

A vivência dos cuidados sistematizados à paciente com 

Síndrome Coronariana Aguda, contribuiu para o 

desenvolvimento do raciocínio clínico, e utilização da 

sistematização da assistência de enfermagem, enquanto 

processo organizacional capaz de oferecer subsídios para o 

desenvolvimento de métodos humanizados de cuidado que 

requerem do profissional embasamento científico, 

conhecimento, habilidades técnicas e atitudes éticas, 

indispensáveis ao fazer da enfermagem. Com esse 

entendimento, pode-se afirmar que a paciente do presente 

estudo foi beneficiada com a implementação do processo de 

enfermagem, com a criação de um plano de cuidados 

individualizado, que objetivava contribuir para o 

restabelecimento da saúde da paciente, redução da ansiedade 

e de seus efeitos nocivos. 

De um modo geral, torna-se possível a afirmativa de que 

a carga de aprendizagem recebida pelos alunos após o campo 

de prática pode ser considerada extremamente satisfatória, 

superando as expectativas iniciais, o que possibilida a 

preparação do discente frente às futuras situações 
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semelhantes, que serão encontradas na prática clínica como 

profissionais. 
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RESUMO: Esse estudo se propõe a verificar o perfil 

antropométrico dos indivíduos cadastrados na coorte de 

hipertensos de João Pessoa – PB e sua associação com a 

pressão arterial, entre 2009 e 2016. Os indicadores estudados 

foram o índice de massa corporal (IMC), Índice de adiposidade 

corporal (IAC), circunferência da cintura (CC) e a relação 

cintura-quadril (RCQ). Foi analisado se houve diferença entre 

os indicadores antropométricos e PA’s durante os anos da 

coorte com a realização do teste de Friedman. Um teste de 

homogeneidade foi realizado para verificar se havia associação 

desses indicadores com a pressão arterial. Ao longo das ondas 

da coorte, quando avaliados as variáveis, todas, com exceção 

da PAD e o IMC, apresentaram diferença entre os anos do 

estudo, aumentando seus índices. O único indicador 
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antropométrico que apresentou associação com a pressão 

arterial controlada foi o IAC, enquanto o indicador tradicional de 

risco cardiovascular, a CC, não mostrou uma associação com 

a hipertensão. Conclui-se que os hipertensos participantes da 

coorte estão apresentando um quadro de obesidade associada 

com risco aumentado para doenças cardiovasculares, o que 

pode estar associado ao não controle da pressão arterial na 

coorte.  

Palavras-Chave: Hipertensão Arterial. Antropometria. Estado 

Nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial (HA) é definida como uma condição 

clínica de caráter multifatorial, caracterizada como a elevação 

nos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Estudos 

epidemiológicos relatam aumento de 3 a 8 vezes na frequência 

de HA entre indivíduos obesos (CARVALHO et al., 2015; 

TAIANAH et al., 2017). O aumento de peso excessivo, 

especialmente quando associado a uma maior adiposidade 

visceral, representa 65% a 75% do risco de hipertensão 

primária (BRASIL, 2016; FUJITA; HATA, 2014). 

As medidas antropométricas associadas principalmente a 

obesidade são determinantes indicadores de risco à saúde 

(ARAÚJO; PAES, 2013; FREITAS et al., 2012). O principal 

indicador utilizado para a detecção de obesidade geral é o 

índice de massa corporal (IMC), e de forma mais simples e 

objetiva, tem-se o Índice de adiposidade corporal (IAC).  

Nesse contexto, a obesidade abdominal, também definida 

de androide ou central, apresenta boa capacidade preditora do 
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risco coronariano elevado. Para definir a obesidade abdominal 

se considera a circunferência da cintura (CC) e a relação 

cintura-quadril (RCQ) (HAUN; PITANGA; LESSA, 2009).  

Nesse contexto, estudar o estado nutricional dos 

hipertensos é fundamental para uma intervenção no estado de 

saúde desses indivíduos, pois permite prevenir e/ou retardar o 

surgimento de doenças e melhorar sua qualidade de vida. Esse 

estudo se propõe a verificar o perfil antropométrico dos 

indivíduos cadastrados na coorte de hipertensos de João 

Pessoa – PB e associações com a pressão arterial sistêmica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO   

 

Esta pesquisa trata-se de um seguimento da coorte de 

hipertensos desenvolvida por Paes nos anos de 2009, 2010, 

2011 e 2016. O estudo base, do qual este projeto faz parte, 

caracteriza-se por ser populacional do tipo coorte retrospectivo, 

onde tanto a exposição quanto o desfecho ocorreram antes do 

início da pesquisa. O município escolhido para a realização do 

estudo foi João Pessoa/PB (BRASIL, 2018). 

O objetivo da coorte consistiu em avaliar a efetividade do 

controle pressórico dos usuários registrados no Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA), do município de João Pessoa na 

Paraíba, segundo as normas da Política Nacional de Atenção 

Integral a Hipertensão Arterial e ao Diabetes (criada em 2002, 

sendo desativado em julho de 2013) (BARRETO et al., 2016). 

A unidade amostral foi formada por indivíduos maiores 

que 18 anos, cadastrados no programa HIPERDIA nos anos 

2006/2007, residentes no município de João Pessoa, na 
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Paraíba. O tamanho da amostra total foi realizado com base na 

amostragem aleatória simples, constituindo-se em 360 

indivíduos na primeira onda do seguimento. Nos anos de 2009, 

2010 e 2011, a amostra foi reduzida de 360 para 343, 306 e 

286, respectivamente. Em 2016, o último ano de coleta, esse 

número se reduziu para 171, esses que permaneceram toda a 

coorte são os selecionados para a avaliação desse estudo. 

O questionário aplicado nesta coorte foi validado por 

Paes et. al. (2014). O questionário verificou questões sobre 

condições sociodemográficas, hábitos de vida, fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis, uso de medicação 

hipotensora, além das medidas da pressão arterial, peso, altura, 

circunferência de cintura (CC) e do quadril (CQ). 

A aferição da PA em mmHg foi obtida com um 

esfigmomanômetro com coluna de mercúrio, modelo DS44 e 

marca Welch Allyn®. Os aparelhos foram aferidos 

periodicamente para comprovação da precisão. A classificação 

da medida da pressão arterial foi classificada segundo 

indivíduos com Pressão Arterial Sistólica (PAS) menor que 120 

mmHg e Pressão Arterial Diastólica (PAD) menor que 80 mmHg 

– normal. Acima desses valores, denota Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS)(ARAÚJO; PAES, 2013). 

Cada participante, no momento da entrevista, foi pesado 

em posição ortostática, com braços estendidos ao longo do 

corpo, sem sapatos e com roupas leves. Foi utilizada a balança 

da marca LIDER®, aprovada pelo INMETRO, modelo P200, 

com capacidade máxima de 200 kg e precisão de 100g 

(ARAÚJO; PAES, 2013). 

Para a variável altura utilizou-se estadiômetro portátil da 

marca SECA®, modelo 206, com precisão de 0,1 cm. A 
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medição da estatura foi feita com o hipertenso descalço e com 

a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, 

mantendo-se de pé, tronco ereto, braços estendidos ao longo 

do corpo (ARAÚJO; PAES, 2013). 

Foi utilizada uma fita métrica inflexível com 150 cm de 

comprimento e fracionada em centímetros e milímetros. Para 

obter o valor da circunferência da cintura, utilizou-se como 

referência o ponto médio entre o rebordo costal da última 

costela e a crista ilíaca, resultando em aproximadamente um 

dedo acima da cicatriz umbilical. Para alcançar o valor da 

circunferência do quadril, a linha dos trocânteres maiores do 

fêmur foi utilizada como parâmetro de medição (ARAÚJO; 

PAES, 2013). 

O Índice de Massa Corporal (IMC), foi calculado a partir 

das medidas de peso e de altura utilizando-se a fórmula: IMC = 

Peso (kg) / (Estatura)2 (m). A classificação dos indivíduos foi 

feita com níveis de corte usuais do IMC, independentemente de 

gênero. Esses valores corresponderam, respectivamente, para 

adultos: baixo peso (< 18,5 kg/m2); normal (18,5 a 24.9 kg/m2); 

sobrepeso (25,0 a 29,9 kg/m2) e obesidade (≥ 30,0 kg/m2) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). Objetivando 

contemplar a amostra dos idosos foram utilizados os valores de 

referência classificatória de Lipschitz (1994) definidos em: 

desnutrição (< 22kg/m2); baixo peso (22 a 24kg/m2); normal (24 

a 27kg/m2); sobrepeso (27 a 32kg/m2) e obesidade 

(>32kg/m2).  

A CC foi analisada, a partir dos pontos de corte sugeridos 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo a 

classificação que considera um acúmulo de gordura abdominal 

considerado como risco associado ao desenvolvimento de 
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doenças ligadas à obesidade. Mulheres com valores de CC <80 

cm foram consideradas de baixo risco, entre 80 a 84 cm com 

Risco Aumentado e maiores que 84, o risco Muito aumentado. 

Os homens foram classificados como Baixo Risco com valores 

< 94, risco aumentado entre 94 a 102 e risco Muito Aumentado 

com valores maiores que 102 cm (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). 

Para a relação cintura quadril (RCQ), calculada a partir 

da equação RCQ=Cintura (cm)/Quadril (cm), utilizou-se níveis 

de corte para risco de doenças cardiovasculares, considerando 

RCQ acima do recomendado, em mulheres, RCQ≥0,85; e em 

homens, RCQ≥1,00 (WORLD HEALTH ORGANIZATION., 

2000). 

O índice de adiposidade corporal (IAC) foi calculado a 

partir da medida da circunferência do quadril (cm) e da altura 

(m), segundo a formula: IAC=[Circunferência do 

Quadril÷(altura×√altura)]-18. O critério de referência 

classificatória do IAC utilizado foi definido para mulheres: baixo 

(<21); ideal (21 a 32); sobrepeso (33 a 38) obesidade (>38). 

Para Homens: baixo (<8); ideal (8 a 20); sobrepeso (21 a 25) 

obesidade (>25) (BERGMAN et al., 2011). 

Para verificar a forma de distribuição de normalidade das 

CC, IMC, RCQ, IAC, PAS e PAD, foi realizado o teste de 

Shapiro-Wilk (ARANGO, 2009). 

Foi analisado os indicadores antropométricos dos 

sujeitos ao longo da coorte, para tanto utilizou-se o teste de 

Friedman o qual é usado para determinar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as distribuições de três ou 

mais grupos relacionados. Os grupos são relacionados por 

conterem os mesmos casos (participantes) em cada grupo e 
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cada grupo representa uma medida repetida na mesma variável 

dependente (ARANGO, 2009; HAIR et al., 2009).  

Para analisar a relação entre a variável dependente, o 

controle das PA’s (controlada e não controlada) e os 

indicadores antropométricos, como variáveis explicativas, foi 

utilizado um teste de homogeneidade (HAIR et al., 2009). As 

análises foram feitas separadamente para PAS e PAD, a 

significância estatística considerada foi p < 0,05. 

Todos os estudos aqui referenciados atenderam às 

exigências do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para 

pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovados pelo 

Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) com Seres Humanos do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal 

da Paraíba, sob os números Protocolo CEP n°0101/2009, 

Protocolo CEP/HULW 341/10 e do CAAE nº 

49405015.1.0000.5188. Os participantes que aceitaram 

participar do estudo, tiveram as questões éticas fornecidas em 

um Termo de Conhecimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

assinado em duas vias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A Tabela 1, mostra a evolução das pressões arteriais e 

os indicadores antropométricos ao longo dos anos da coorte. 

Foi realizado o teste de Normalidade através do teste de 

Shapiro-Wilk para verificar a distribuição de todas as variáveis 

CC, IMC, RCQ, IAC, PAS e PAD, apresentando em todos os 

testes uma significância estatística (p<0,05). Assumindo-se 

assim que suas distribuições não são normais, portanto, os 
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testes para comparação das médias devem ser não 

paramétricos (ARANGO, 2009).  

Observa-se que houve um leve aumento de ambas as 

pressões no ano de 2010, e sua diminuição até a última onda 

da coorte (2016). No entanto, a média continua acima dos 

valores desejáveis tanto para PAS, quanto para PAD, em todos 

os anos. As médias dos dados antropométricos estão acima 

dos índices considerados normais (Tabela 1).  

O teste de Friedman foi executado para determinar se 

havia diferenças entre as PAS, e comparações de pares foram 

realizadas com uma correção de Bonferroni para comparações 

múltiplas. A PAS foi estatisticamente diferente durante o 

estudo, p =0,005.  Análise post hoc revelou diferenças 

estatisticamente significativas nos anos de 2009 e 2016 

(p=0,039) e 2010 e 2016 (p = 0,013).   

Um teste de Friedman também foi executado para 

determinar se havia diferenças na PAD durante o tempo da 

coorte, mas as diferenças não foram estatisticamente 

significativas, p = 0,792. 

Os indicadores antropométricos apresentaram dados 

importantes ao longo dos anos da coorte. Observou-se que 

todos aumentaram a cada ano, sendo indicativo do ganho de 

peso e aumento do risco para doenças cardiovasculares para 

os hipertensos investigados. 

Dentre os indicadores antropométricos, apenas o IMC 

não se apresentou estatisticamente significativo nos diferentes 

momentos da coorte, p > 0,05. No entanto, pode-se observar 

que as médias aumentaram ao longo do tempo da coorte, 

chegando a números coincidentes com o índice considerado de 

obesidade.  
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Para verificar as diferenças nas CC ao longo dos anos 

da coorte, foi realizado o teste de Friedman com comparações 

de pares realizadas com a correção de Bonferroni para 

comparações múltiplas. A CC foi estatisticamente diferente nos 

diferentes momentos durante a coorte, p <0,001. A análise post 

hoc revelou diferenças estatisticamente significativas entre o 

ano 2009 e 2016 (p= 0,000) e entre os anos 2009 e 2010 

(p=0,030)  

A RCQ também foi estatisticamente significativa quando 

comparada as medianas em todos os anos da coorte através 

do teste de Friedman, p <0,05. A comparação da RCQ foi 

estatisticamente significativamente diferente entre os anos 

2009 e 2010 (p=0,002) e 2010 e 2011 (p =0,004). Também 

realizadas a correção de Bonferroni para comparações 

múltiplas 

O mesmo ocorreu com o IAC, revelando-se 

estatisticamente diferente ao nível de p =0,000.  A análise post 

hoc revelou diferenças estatísticas significativas nos anos de 

2009 e 2011 (p=0,004); 2010 e 2011(p = 0,004) e 2016 e 

2011(p=0,001). 

Na Tabela 2, fez-se a correlação das PAS e PAD com os 

indicadores antropométricos. Observou-se que apenas o IAC 

mostrou significância estatística com a PAS (p=0,009), os 

demais não mostraram índices significativos. Contudo, é 

importante ressaltar que em todos os indicadores, as maiores 

proporções de hipertensos estão classificados como obesos e 

com risco muito aumentado para doenças cardiovasculares, o 

que pode estar associado ao não controle da PA. 
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Tabela 1 - Valores da média, desvio padrão e p-valor dos indicadores 

antropométricos dos hipertensos segundo as ondas da corte, 2009, 2010, 

2011 e 2016 do município de João Pessoa – PB. 

Variáveis 2009 2010 2011 2016 
P-

valor 

PAS      

Média ± 

Dp 
142,74±24,69 143,90±24,94 141,71±26,08 137,20±19,69 0,005 

PAD      

Média ± 

Dp 
85,63±14,12 86,81±14,48 85,63±13,52 85,54±16,77 0,792 

IMC      

Média ± 

Dp 
29,78±10,97 30,23±13,69 29,59±4,84 31,68±25,33 0,073* 

CC      

Média ± 

Dp 
98,59±12,04 99,95±11,98 99,86±11,66 100,00±14,98 0,000* 

RCQ      

Média ± 

Dp 
0,97±0,06 0,98±0,07 0,97±0,08 0,98±0,11 0,030* 

IAC      

Média ± 

Dp 
35,97±11,90 35,68±6,09 36,80±8,18 36,21±8,57 0,000* 

Fonte: (PAES, 2008, 2009, 2010; PAES et al., 2014). 

* P <0,05 

PAS – Pressão Arterial Sistólica 

PAD – Pressão arterial Diastólica 

IMC – Índice de Massa Corporal 

CC – Circunferência da Cintura 

RCQ – Relação Cintura Quadril 

IAC – Índice de Adiposidade Abdominal 

 

Evidencia-se nessa pesquisa, que o IMC não apresentou 

associação com o descontrole das pressões arteriais, apesar 

de ser associado em outros estudos (ZANGIROLANI et al., 

2018). 
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Nesta pesquisa, foi avaliada, ainda, a adiposidade 

abdominal dos hipertensos. Para esta observação, foi utilizado 

a circunferência da cintura, uma vez que essa variável 

antropométrica é apontada em estudos como um dos mais 

acessíveis métodos de verificação da gordura visceral 

(LEITZMANN et al., 2011).  

A relação Cintura Quadril ficou à margem da significância 

estatística quando relacionada a PAS, também apresentou 

diferenças entre as ondas da coorte, com gradativo aumento. 

Sobre a RCQ, Staiano et al. (2012) afirma que associada a CC 

elevadas, estão relacionadas ao aumento do risco de 

insuficiência cardíaca e mortalidade por doenças 

cardiovasculares. Em uma meta-analise realizada por Ladhani 

et al. (2016), os autores observaram que a RCQ foi utilizada em 

um estudo e pacientes com a maior RCQ (> 0,96 em mulheres 

e >1,02 em homens) tiveram um risco aumentado de eventos 

cardiovasculares em 1,36 vezes (IC95% 1,01–1,83) em 

comparação àqueles com menor RCQ (<0,87 em mulheres e 

<0,95 em homens). 

Em uma meta-análise Ladhani et al. (2016) a CC foi 

avaliada como um preditor de mortalidade por todas as causas 

e mortalidade cardiovascular em dois estudos. Pode-se 

perceber, neste estudo, que a predominância de adiposidade 

abdominal inadequada foi maior no sexo masculino e em 

idosos. No entanto, apesar de possuir um aumento gradativo da 

CC ao longo dos anos da coorte, não foi verificada a associação 

com a pressão arterial.  

O IAC, foi o único a apresentar significância estatística 

ao nível de p<0,005 com relação a pressão arterial sistólica, 

como também apresentou significância estatística durante os 
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anos da coorte, sendo o marcador antropométrico com maior 

relevância nesse estudo. 

No estudo de Moliner-Urdiales et al. (2014), os autores 

chegaram à conclusão que o IAC poderia ser considerado uma 

alternativa às medidas tradicionais de adiposidade corporal, 

visto que se encaixa como melhor preditor dentro das 

perspectivas comparadas aos outros (IMC, CC, RCQ). 

Um dos resultados da avaliação da análise do IAC foi que 

a porcentagem de adiposidade corporal pode ser bem estimada 

sem o uso de uma avaliação eletrônica ou mecânica do peso 

corporal. Assim, mesmo em ambientes remotos, onde apenas 

as ferramentas mais simples e menos caras estão disponíveis 

(uma fita métrica), uma estimativa confiável da adiposidade 

pode ser obtida. 

Neste estudo, os indicadores antropométricos indicaram 

uma população com excesso de peso. Os indicadores 

antropométricos utilizados mostram que toda a coorte, desde 

sua primeira onda em 2009, apresentava-se de forma geral, 

acima do peso recomendado, e com o passar dos anos, os 

índices foram aumentando, sendo considerado um fator 

preocupante para o controle da hipertensão arterial e 

comorbidades. 

O Brasil passa por um processo de transição nutricional. 

Essa transição caracteriza-se pela redução nas prevalências 

dos déficits nutricionais e aumento expressivo de sobrepeso e 

obesidade os quais constituem-se um problema de saúde 

pública (ALMEIDA; NETTO JÚNIOR, 2015).  
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Tabela 2 – Associação entre as Pressões Sistólica e Diastólica com os 

indicadores antropométricos, na última onda em 2016, no município de João 

Pessoa – PB. 

Variáveis PAS PAD 

 Cont. Não Cont. 

p-

valor Cont. Não Cont. 

p-

valor 

IMC±DP n % n %  n % n %  

baixo peso  3 1,7 10 5,8 0,201 5 2,9 8 4,6 0,513 

normal 3 1,7 31 18,1  13 7,6 21 12,3  

sobrepeso  5 2,9 60 35,1  18 10,5 47 27,5  

obesidade  3 1,7 56 32,7  15 8,7 44 25,7  

CC±DP           

Baixo Risco 3 1,7 15 8,7 0,310 8 4,6 10 5,8 0,203 

Risco 

Aumentado 
2 1,2 16 9,5  7 4,1 11 6,4  

Risco Muito 

Aumentado 
9 5,2 126 73,6  36 21,1 99 57,8  

RCQ±DP           

Baixo Risco 5 2,9 26 15,2 0,075 11 6,4 20 11,7 0,447 

Risco 

Aumentado 
9 5,3 131 76,6  40 23,3 100 5,84  

IAC±DP           

Normal 5 2,9 25 14,6 0,009* 14 8,3 16 9,3 0,083 

Sobrepeso 1 0,6 43 25,2  11 6,45 33 19,2  

Obeso 8 4,7 89 52,0  26 15,2 71 41,5  

Fonte: Fonte: (PAES, 2008, 2009, 2010; PAES et al., 2014). 

*p,0,05 
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PAS – Pressão Arterial Sistólica  

PAD – Pressão Arterial Diastólica  

Contr. - Pressão Arterial Controlada 

Não Cont. - Pressão Arterial Não Controlada 

PAS – Pressão Arterial Sistólica 

PAD – Pressão arterial Diastólica 

IMC – Índice de Massa Corporal 

CC – Circunferência da Cintura 

RCQ – Relação Cintura Quadril 

IAC – Índice de Adiposidade Abdominal 

 

Em resposta às modificações no padrão de 

comportamento alimentar e da drástica redução na prática de 

atividades físicas, a transição nutricional trouxe mudanças do 

perfil de saúde da população brasileira, sendo que o aumento 

das prevalências do sobrepeso e da obesidade são os 

principais legados desta transição (ALMEIDA; NETTO JÚNIOR, 

2015). 

Diante disso, se faz necessário a inclusão de medidas 

que identifiquem o excesso de adiposidade corporal de forma 

simples e objetiva, permitindo que programas de prevenção e 

tratamento possam ser implementados para diminuir a 

prevalência desta morbidade e, consequentemente, os gastos 

relacionados ao seu tratamento e suas morbidades. Diversas 

técnicas de avaliação da composição corporal estão descritas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o IAC está associado à hipertensão 

nessa amostra da coorte, enquanto o indicador tradicional de 

risco cardiovascular, a CC, não mostrou uma associação com 

a hipertensão. Assume-se uma preocupação com o padrão 

nutricional entre os participantes desta coorte, com a 
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obesidade, doença associada com a piora da condição de vida 

dos indivíduos em geral, mostrando que o acompanhamento 

clínico nutricional pode não estar recebendo sua devida 

atenção dentro do acompanhamento aos hipertensos da 

atenção básica do município de João Pessoa- PB. 

Incentivando-se outros estudos a se aprofundarem em âmbitos 

nutricionais quanto as dietas recomendadas para o Hipertenso 

e se estão sendo seguidas.  

Ao constatar tal evidência, faz-se necessária a 

mobilização das autoridades para a determinação de 

prioridades para a definição de estratégias de ação de Saúde 

Pública para o combate do excesso de peso e das doenças 

crônicas não transmissíveis. Ações de educação alimentar e 

incentivo à prática de atividades físicas diárias merecem 

destaque. A médio e longo prazo, essas estratégias reduziriam 

consideravelmente os gastos com o tratamento da obesidade e 

doenças subsequentes.  
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RESUMO:A doença renal crônica é considerada um crescente 
problema de saúde pública e representa um desafio a ser 
enfrentado pelo setor público e privado. Caracterizada por uma 
alteração na estrutura e perda da função renal, consiste em 
uma afecção progressiva e evolutiva, sendo o tratamento mais 
comum a hemodiálise através da confecção de fístula 
arteriovenosa.Este estudo objetivoudescrever os cuidados e 
orientações do enfermeiro ao paciente renal crônico na 
manutenção da fístula arteriovenosa para hemodiálise. Trata-
se de uma revisão integrativa de literatura realizada por meio 
da consulta aos periódicos indexados às bases de dados 
daBiblioteca Virtual da Saúde, entre 2013 a 2018.Evidenciou-
se que os cuidados com a fístula arteriovenosa são 
fundamentais na manutenção do seu funcionamento e a 
atuação do profissional de enfermagem nesses cuidados é 
essencial, para prevenção e resolução de possíveis 
complicações, entre elas estenose, aneurismas, hematomas, 
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trombose e hipotensão. Os cuidados mais citados nos estudos 
foram: lavar corretamente o braço, evitar pegar excesso de 
peso, realizar exercícios de preensão e realizar exercício com 
objetos maleáveis.As atividades educativas e os cuidados 
recomendados pelo enfermeiro ao paciente, 
possibilitamdirecionar ações com ênfase na prevenção de 
intercorrências e na preservação da fístula arteriovenosa 
enquanto acesso mais adequado aos pacientes que necessitam 
realizar a hemodiálise. 
Palavras-chave: Hemodiálise. Fístula Arteriovenosa. Cuidados 
de Enfermagem.  
 
INTRODUÇÂO 
 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

consideradas um problema de saúde que necessitam de 

cuidados constantes durante anos. Cerca de 60% de toda carga 

de doenças no mundo são provenientes dessas condições 

crônicas, afetando quase 35 milhões de pessoas por ano 

(BRASIL, 2014). 

Dentre as DCNT, apresenta-se a doença renal crônica 

(DRC), caracterizada por uma alteração na estrutura e perda da 

função renal, em decorrência de várias causas e fatores como 

prognósticos. Consiste em uma afecção progressiva, evolutiva, 

e na maioria das vezes, assintomática. Sendo as principais 

causas para seu desenvolvimento são hipertensão arterial e 

diabetesmellitus (BRASIL, 2014). 

O tratamento mais comum da DRC é a hemodiálise. 

Essa terapêutica consiste em um sistema de circulação 

extracorpórea que impulsiona o sangue do paciente até o 

dialisador para ser filtrado por meio da difusão de solutos do 

sangue e solução de diálise. A seguir, o sangue é devolvido ao 
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paciente através do acesso vascular, sendo a fístula 

arteriovenosa (FAV) o mais comum (MORERIA et al., 2013). 

A prevalência mundial da DRC cresceu nos últimos anos. 

No ano de 2014, cerca de 2,5 milhões de pacientes realizavam 

tratamento de hemodiálise no mundo, e essa quantidade 

poderá alcançar 6,5 milhões em 2030. Na América do Norte são 

realizados 42 milhões de terapia dialítica, sendo que na 

América Latina esses serviços de terapia renal substitutiva 

(TRS) representam cerca de 70% dos pacientes com DRC em 

tratamento. 

No Brasil, a prevalência das DRC ainda é considerada 

desconhecida. De acordo com pesquisas populacionais estima-

se cerca de 1,5% de doença renal autorreferidas. Isso significa 

que aproximadamente 3 a 6 milhões de adultos apresentam a 

doença. Contudo, em torno de pouco mais de 100 mil pacientes 

recebem terapia dialítica (MARINHO et al., 2017). 

De acordo com o Sesso et al. (2016), houve um aumento 

anual do número de pacientes brasileiros dialíticos em média 

de 5%, nos últimos quatro anos. Com base nos dados 

epidemiológicos, percebe-se a necessidade da detecção 

precoce das doenças bases para DRC. Além do sofrimento 

gerado pela doença, os custos para manter esses pacientes em 

tratamento renal substitutivo são elevados. Como 85% dos 

renais crônicos são financiados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), o investimento com esses usuários para os cofres 

públicos é de aproximadamente 2 bilhões de reais (SOARES et. 

al., 2017). 

Para realização da hemodiálise, é fundamental que o 

paciente confeccione cirurgicamente uma fístula arteriovenosa, 

que consiste em um acesso vascular mais indicado para 

tratamento hemodialítico, visto que, em comparação, às outras 
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alternativas (cateter duplo lúmen, prótese de 

politetrafluoretileno e shunt), apresenta maior calibre, 

possibilidade de utilização por tempo prolongado e menor 

probabilidade de infecção.Ressalta-se que a FAV é 

considerada um acesso vascular seguro,o qual favorece maior 

fluxo de sangue com melhor dialisância,reduzindo 

comorbidades e mortalidade associadas à progressão da 

doença renal crônica e à hemodiálise, e ainda, 

proporcionamaior conforto e autonomia ao paciente (SOUSA, 

2012; NOGUEIRA et al., 2016). 

Considera-se que a equipe de enfermagem esteja 

diretamente envolvida no cuidado do paciente em tratamento 

hemodialítico e o enfermeiro em especial, deve incentivar o 

desenvolvimento de sua capacidade de autocuidado por meio 

do conhecimento, o que norteará o paciente na aquisição de 

habilidades para atuar em situações de complicações com seu 

acesso vascular (SOUSA, 2012). 

Cabe ressaltar que, nesse contexto, a equipe de 

enfermagem é a mais atuante na resolução de possíveis 

complicações, principalmente, devido ao acompanhamento 

mais próximo ao paciente e na atuação como facilitadora no 

processo terapêutico e na orientaçãodos cuidados com a fístula 

arteriovenosa, permitindo, assim, maior durabilidade da fístula 

e menor morbidade ao usuário (DUARTE; HARTMANN,2018). 

Nesta perspectiva, uma pesquisa realizada em 

Fortaleza, alertou que alémda equipe multiprofissional ter 

cuidado com o paciente renal crônico e com seus acessos 

vasculares para hemodiálise, o próprio paciente necessita ser 

orientado quanto as suas contribuições na manutenção da 

fístula arteriovenosa. Esses cuidados devem ser realizados 
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tanto no serviço de diálise quanto no ambiente domiciliar 

(NOGUEIRA et al., 2016). 

É fundamental ressaltar que é de responsabilidade do 

profissional de enfermagem ser o mediador de conhecimentos 

a respeito da DRC e do tratamento dialítico para o paciente e 

seus familiares, proporcionado conforto e auxiliando-os, para 

que possam conviver melhor com essa doença que afeta não 

apenas o paciente, mas a família, também.Nesse sentido, o 

paciente precisa ser informado e compreender perfeitamente 

desde a indicação do tratamento hemodialítico, que sua 

negligência quanto aoautocuidado, irá trazer graves 

consequências. O profissional de enfermagem terá de 

estabelecer uma comunicação respeitável com o paciente que 

possibilite orientá-lo corretamente para que ele possa decidirde 

forma adequada sobre suas responsabilidades e adesão à 

terapia dialítica (RIBEIRO et al., 2016). 

No entanto, existem problemas relacionados ao acesso 

vascular para a hemodiálise, responsáveis pela 

morbimortalidade em pacientes renais crônicos. Por isso, os 

cirurgiões devem apresentar estratégias em longo prazo para 

confecção subsequente de outras fístulas, transposição e 

enxertos proteicos para preservar o local do acesso e evitar o 

uso prolongado de cateteres para diálise(SCHER; SHARIFF, 

2017). 

As evidências científicas apontam para complicações 

associadas à fístula arteriovenosa.  Em primeiro lugar, 

considera-se a estenose (14 a 42% de prevalência), definida 

como a redução do fluxo de sangue da fístula associada a 

achados físicos anormais. Para minimizar esse problema, a 

literatura sugere que a enfermagem avalie clinicamente o 

paciente a cada sessão de hemodiálise, atentando-se para taxa 
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de redução da ureia, conhecida como Kt/V, achados físicos 

anormais, tais como inchaço persistente do braço, sangramento 

prolongado após a retirada da agulha e características de pulso 

alteradas, avaliação das pressões arteriais do acesso 

vasculares anormais que pode prejudicar o fluxo sanguíneo 

(CAMPOVERDE URGILÉS, 2016). 

Outra complicação são os aneurismas, dilatações que 

prejudicam a integridade e estrutura da parede venosa ou 

arterial da fístula. Podem adelgaçar a pele e causar lesões, 

facilitando riscos de processos infecciosos e hemorrágicos 

(LINARDI et. al., 2016). 

Também, existem os fatores sociodemográficos e 

biológicos associados. São eles: idade (mais comum em idades 

avançadas,maiores de 65 anos, em decorrência a perda da 

elasticidade e rigidez das paredes dos vasos); gênero feminino 

(geralmente apresentam menor diâmetro vascular e maior 

tecido adiposo); fatores metabólicos (diabetes não controlada, 

hipertensão arterial sistêmica ou síndrome metabólica), 

responsáveis por danificar a íntima dos vasos devido aos 

processos inflamatórios e, consequentemente, diminuir o fluxo 

sanguíneo; hiperparatireoidismo secundário e alterações na 

regulação do metabolismo de cálcio e fósforo, pois estes 

minerais podem dificultar a maturação da FAV; qualidade da 

diálise com avaliação da taxa de purificação da ureia; episódios 

recorrentes de hipotensão, visto que a vasoconstrição diminui o 

fluxo sanguíneo afetando o acesso; localização distal da FAV, 

principalmente na rádio cefálica, utilizada nesse local para 

preservar áreas proximais em caso de falha (CAMPOVERDE 

URGILÉS, 2016). 

Sabe-se que Guideline for Vascular Access e o Europen 

Renal Association – 
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EuropeanDialysisandTransplantAssociation estimulam a 

autonomia do paciente quando o enfermeiro propõe o 

ensinamento dos cuidados referentes ao acesso vascular. 

Como o tratamento hemodialítico é constante, cria-se um 

vínculo entre a equipe de enfermagem e o paciente que facilita 

a comunicação e, dessa forma, ajuda na divulgação e 

entendimento dos cuidados (MOREIRA; ARAUJO; TORCHI, 

2013). 

O cuidar relacionado ao tratamento hemodialítico, 

compreende-se em atender as necessidades do paciente com 

sensibilidade e precisão mediante condutas que promovam a 

qualidade de vida, sendo um cuidado com integridade física e 

emocional. Através do desenvolvimento de habilidades de 

observação e diálogo, a enfermagem deve analisar os 

problemas vivenciados pelo paciente no seu contexto cultural e 

social, alcançando seu bem-estar (RODRIGUES; BOTTI, 

2009). 

Portanto, é fundamental que o paciente com fístula 

arteriovenosa seja orientado pela enfermagem a respeito do 

autocuidado com o acesso vascular, para que assim, exerça 

sua autonomia e evite complicações(MOREIRA; ARAUJO; 

TORCHI, 2013). 

Diante da relevância apresentada, verificou-se, mediante 

a prática assistencial, a necessidade de realizar este estudo, a 

fim de analisar por meio da literatura os cuidados com a fístula 

arteriovenosa em pacientes renais crônicos. 

Este estudo se propõe a responder a seguinte questão 

de pesquisa: Quais cuidados e orientações o enfermeiro deve 

implementar aos pacientes com fístula arteriovenosa (FAV) em 

hemodiálise?Com vistas a responder o questionamento 

proposto, objetivou-sedescrever os cuidados e orientações do 
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enfermeiro ao paciente renal crônico na manutenção da fístula 

arteriovenosa para hemodiálise. 

Espera-se que os resultados desse estudo possam 

contribuir para assistência de enfermagem ao paciente renal 

crônico que realiza hemodiálisepor meio da fistula 

arteriovenosa (FAV), uma vez que, o conhecimento científico é 

um elemento imprescindível à prática clínica do enfermeiro. 

Com esse estudo, espera-se ainda, ressaltar a importância de 

fortalecer o vínculo enfermeiro-paciente, por meio da 

comunicação efetivae da troca de saberes quanto aos cuidados 

a serem implementados com o acesso vascular, contribuindo 

para maior adesão ao tratamento e segurança do paciente em 

hemodiálise.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo presente consiste em uma revisão integrativa 

de literatura. Esse método condiz em sintetizar o conhecimento 

e analisar os achados dos estudos publicados nas bases de 

dados, com intuito de agregar os resultados na prática clínica 

(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Ressalta-se ainda que as revisões integrativas visam 

buscar estudos com melhor evidencia disponíveis na literatura. 

E a identificação desses estudos na prática da enfermagem 

possibilita a implementação e o aprimoramento das medidas de 

indicadores de prognósticos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e prevenção, substituindo condutas previamente 

aceitas por informações atualizadas mais seguras e eficazes.   

As etapas que nortearam apresente revisão integrativa 

consistiram em: escolher e definir um tema (elaboração da 

questão norteadora), estabelecer critérios de inclusão e 
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exclusão para a seleção da amostra, realizar análise crítica, 

interpretar, apresentar e discutir os resultados, e sintetizar os 

achados de forma crítica nas considerações finais (POMPEO; 

ROSSI; GALVÃO, 2009). 

Essa análise qualitativa baseou-se na busca de artigos 

em bancos de dados.  As bases eletrônicas de dados 

pesquisadas na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) foram 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Banco de Dados de Enfermagem (BDENF). Outras 

buscas foram realizadas na biblioteca digital Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) e no Google Scholar. 

Para a seleção dos artigos, foram utilizados os 

descritores padronizados pelos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) da BVS, e suas combinações, utilizando o 

operador booleano AND em Português e Inglês para a 

pesquisa. Na LILACS, SciELO e BDENF foram usados os 

mesmos descritores: “Fístula Arteriovenosa”, “Prevenção”, 

“Cuidados” e “Hemodiálise”. 

Para direcionar a busca a estas combinações foram 

estabelecidos critérios de inclusão, entre eles:estudos 

disponibilizados na íntegra e de forma gratuita, que retratassem 

a temática pesquisada, nos idiomas inglês, português e 

espanhol, publicados e indexados nas referidas base de dados 

nos últimos cinco anos (2013-2018), com o público adulto em 

hemodiálise por fístula arteriovenosa (FAV) e realizados no 

Brasil.  

A seleção dos artigos foi realizada por meio de leitura de 

títulos, resumos e resultados de todos os artigos. Os estudos 

que compreenderam os critérios de inclusão foram analisados 

integralmente. Os artigos que não foram incluídos nesta 

pesquisa foram excluídos pelos seguintes critérios: estudos que 
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fugiram à temática, investigações com pacientes em 

hemodiálise em uso de cateter venoso central temporário ou de 

longa permanência e estudos realizados em países 

estrangeiros.  

Dentre os estudos selecionados, foram encontrados 

doze artigos, e a partir de uma leitura exploratória destas 

pesquisas, quatro foram excluídos por caracterizarem fuga ao 

tema. Para a presente pesquisa integrativa, analisaram-se nove 

estudos que atenderam aos critérios de inclusão, incluindo sete 

artigos, uma diretriz e uma dissertação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos foram publicados entre os anos de 2013 a 

2018, e todos os artigos tinham profissionais da enfermagem 

como autores principais nos estudos.Em relação ao tipo de 

delineamento de pesquisa houve maior frequência de estudos 

descritivos. O quadro 1, apresenta a síntese da pesquisa. 

Entre as definições discutidas no resultado da pesquisa 

de revisão integrativa, compreende-se que as DRC, consiste 

em uma alteração do estado funcional do rim, em decorrência 

de uma deterioração progressiva, irreversível e lenta do órgão. 

Doenças como diabetes mellitus e hipertensão são as principais 

causas para o desenvolvimento da DRC, entre outras. 

Conforme Zica, Martinez e Salomé (2016),a hemodiálise 

como terapia renal substitutiva é um dos tratamentos mais 

utilizados, o qual consiste em filtrar o sangue de forma 

extracorpórea por meio de uma máquina. Para isso, realiza-se 

a confecção de uma fístula arteriovenosa (FAV) no paciente 

como meio de acesso vascular para retirar o sangue do corpo, 

sendo necessário um bom fluxo sangue. 
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Quadro 1. Apresentação dos artigos, quanto ao título, autores, 
ano de publicação, nível de evidência e fonte de dados 

N TÍTULO AUTORES ANO/  
evidencia 

FONTE 

1 Pacientes em 
hemodiálise com 
fístula arteriovenosa: 
conhecimento, 
atitude e prática. 

PESSOA, 
NRC; 
LINHARES
, FMP. 

2015 
IV 

SCIELO 

2 Percepção do 
paciente renal crônico 
acerca dos cuidados 
com acessos para 
hemodiálise 

NOGUEIR
A, FLL; ET 
AL.. 

2016 
V 

LILACS 

3 

 

Manual educativo 
sobre cuidados com 
acesso vascular para 
hemodiálise 

ZICA, DS; 
MARTINE
Z, BB; 
SALOMÉ, 
GM; 

2016 
IV 

 
GOOGL
E 
SCHOL
AR 

4 Preservação da 
fístula arteriovenosa: 
ações conjuntas entre 
enfermagem e cliente 

MOREIRA, 
AGM; 
ARAÚJO, 
STC; 
TORCHI, 
TS. 

2013 
IV 

BDENF 

5 Fístula arteriovenosa 
na perspectiva de 
pacientes renais 
crônicos 

RAMALHO 
NETO, JM 
ET AL. 

2016 
IV 

BDENF 

6 Diretrizes clínicas 
para o cuidado ao 
paciente com doença 
renal crônica  

BRASIL. 2014 
I 

BVS 

7 Atuação do 
enfermeiro no 

SANTOS, 
MJP; 

2017 
IV 

GOOGL
E 
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cuidado da fístula 
arteriovenosa em 
tratamentos 
hemodialíticos. 

AMARRAL
, MS; 
LORETO, 
RGO. 

SCHOL
AR 

8 Pacientes em 
hemodiálise: 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Os estudos realizados pelos autores sobre os cuidados 

com a FAV mostraram uma prevalência principalmente na 

região do nordeste do Brasil. A amostra populacional utilizada 

nas pesquisas foi no mínimo de 10 e no máximo de 164 

pacientesem tratamento de terapia renal de substituição. O 

perfil predominante dos estudos foi do sexo masculino acima de 

18 anos, com idade média de 51,5 anos, a qual variou de 19 a 

84 anos. 

Os pacientes que realizam a terapia renal substitutiva, 

principalmente a hemodiálise, estão sujeitos à interferência na 

sua qualidade de vida com relação à população em geral, 

comprometendo seu bem-estar físico e social. De acordo 

comRamilho (2016), os pacientes submetidos à terapia 

hemodialítica por meio da FAV, na maioria das vezes relataram 

sentimentos de raiva, tristeza e impotência, devido a 
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incapacidade de exercer atividades de vida diária, limitada pelo 

tratamento.   

As orientações prestadas pela assistência de 

enfermagem são fundamentais para propor uma base 

terapêutica ao paciente, através da educação em saúde sendo 

direcionada aos cuidados com a FAV, propondo uma melhor 

qualidade de vida. Essa relação profissional-paciente permite 

que o mesmo desenvolva maior conhecimento a respeito da 

doença, tratamento e maneiras de convivência, e como 

consequência, maior será seu envolvimento na terapêutica e 

nos cuidados(SANTOS et. al., 2017). 

A profissão de enfermagem atua diretamente nos 

cuidadosaos pacientes em terapias de substituição da função 

renal, em relação a qualidade da assistência, tratamento e 

orientações. Tendo em vista que os cuidados de enfermagem 

compreendem ser individualizados, porém não se limitam 

apenas a técnica do cuidado, sendo proporcionado 

apropriadamente de acordo com a necessidade do 

paciente(RODRIGUES; BOTTI, 2009). 

No entanto, cuidar de pacientes com DRC é um desafio 

para todos os profissionais de saúde, nesse caso em particular 

o enfermeiro. Para Zica, Martinez e Salomé (2016), 

complicações como o baixo fluxo de sangue, estenose, 

trombose, isquemia da mão, aneurisma, infecções e 

hematomas são bastante recorrentes devido à falta de adesão 

dos pacientes ao tratamento, sendo fundamental a atuação da 

enfermagem na educação continuada para prevenir essas 

intercorrências. 
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Tabela 1. Distribuição dos cuidados mencionados com a FAVe 
sua frequência nos artigos analisados, 2018. 

N°  CUIDADO ARTIGO % 

1 Lavar corretamente o braço da 
fístula 

1,2,3,5,7,8,9 13,0 

2 Evitar excesso de peso (máximo 
1kg) 

1,2,3,4,5,9 11,0 

3 Não permanecer deitado sobre o 
braço 

2,3,5,8,9 9,1 

4 Realizar exercícios com objetos 
maleáveis 

1,2,7,8,9 9,1 

5 Não permitir que seja realizado 
coleta de sangue 

1,3,7,8,9 9,1 

6 Não avaliar a pressão no braço da 
fístula 

1,5,8,9 7,2 

7 Administrar compressas frias e 
quentes 

1,2,5,8 7,2 

8 Verificar frêmito 1,7,9   5,5 

9 Não usar roupas apertadas 3,9 3,6 

10 Não usar pulseiras ou relógios 3,8 3,6 

11 Não remover crostas formadas 3,8 3,6 

12 Reduzir a ingesta de sódio 1,6 3,6 

13 Curativo limpo e seco 1,7 3,6 

14 Reduzir da ingesta hídrica 1 1,8 

15 Não administrar medicamentos no 
membro da FAV 

1 1,8 

16 Evitar apertar o braço da fístula 9 1,8 

17 Não usar pomadas ou cremes no 
local da fístula sem ordem médica 

3 1,8 

18 Não realizar tricotomia 3 1,8 
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19 Não fazer tatuagem no braço da FAV 3 1,8 

 TOTAL  55 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

A tabela 1, ilustra a síntese dos cuidados com a FAV 

mencionados nos artigos de acordo com a pesquisa realizada 

nas bases de dados, assim como, o número correspondente ao 

artigo selecionado e o respectivo percentual do cuidado listado. 

Para Ramalho Neto et. al. (2016), evidencia-se que os 

pacientes apresentam um conhecimento limitado e inadequado 

para alguns cuidados, mostrando uma deficiência enorme em 

relação aos cuidados com o acesso em seu período de 

maturação. Contudo, percebe-se uma atenção maior paralavar 

o membro da FAV com água e sabão, evitar excesso de peso, 

não aferir pressão arterial no membro da FAV, não dormir por 

cima do braço e administrar compressa. 

De acordo com Santos (2017), a higienização da FAV 

para o preparo da pele deve ser realizada sobre orientação do 

enfermeiro. Para isso, localizar e palpar o local da punção é 

fundamental para a inserção da agulha sem intercorrências. 

Orienta-se ainda,o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) na prevenção de acidentes de trabalho e a utilização do 

álcool a 70% ou clorexidina alcoólica a 0,5% para antissepsia 

da pele do paciente.Os cuidados de higienização continuada 

deverão ser orientados pelos profissionais de enfermagem.  

O excesso de peso pode desencadear o rompimento do 

acesso e gerar hematomas, assim como interrupções no fluxo 

sanguíneo e alguns casos, ocasionar trombose. Segundo Zica, 

Martinez e Salomé (2016), para prevenir esses tipos de trauma 

para pele,cuidado como evitar levantar pesos acima de 1Kg no 
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braço da fístula deve ser orientadoaos pacientes.E ainda 

ressalta que, dormir sobre o braço confeccionado com a FAV 

pode gerar esses tipos de complicações, sendo necessária a 

reconstrução cirúrgica da anastomose. 

Para Horta e Lopes (2017), os cuidados com a 

maturação da fístula iniciam-se com o período pós-operatório. 

Após a realização do procedimento é recomendado esperar um 

período em média de quatro a seis semanas para iniciar as 

punções, tempo necessário para que haja o desenvolvimento 

da FAV com intuito de permitir um fluxo de sangue adequado. 

Além disso, durante a hemodiálise, o enfermeiro deve 

orientar o paciente arealizar exercícioscom objetos capazes de 

promover estímulos nos músculos e na anastomose dos vasos 

no braço com a confecção da FAV, visando fortalecer e 

aumentar o fluxo sanguíneo (NOGUEIRA et al.,2016). 

De acordo com Santos (2017), é contraindicado realizar 

punções venosas na FAV, devido à pressão no interiorda 

mesma ser muito alta, o que pode ocasionar lesão, 

extravasamento de sangue e hematomas.  Evitar ainda, a 

verificação da pressão arterial nesse braço,porque a pressão 

exercida no procedimento poderá ocasionar trombose. 

Os hematomas são complicações recorrentes 

desenvolvidos durante as sessões de hemodiáliseque 

requerem prevenção. Aplicar compressas de gelo no local 

consiste no primeiro cuidado que deve ser realizado 

imediatamente para diminuir o extravasamento de sangue, 

contudo, não deve ser aplicado diretamente sobre a pele devido 

ao risco de queimadura. Nas 24 horas seguintes, orientar o 

paciente quanto à aplicação de compressas mornas, com 

proteção da pele, além de realizar massagens com pomadas de 
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substâncias anticoagulantes para atuar na reabsorção do 

hematoma (CLEMENTINO et al, 2018). 

Para Pessoa e Linhares (2015), o controle da ingestão 

hídrica consiste em um cuidado importante para prevenção de 

complicações relacionadas a hipotensão devido a retirada 

excessiva de líquido. Com o fluxo sanguíneo diminuído, pode 

haver um comprometimento funcional da FAV, e desencadear 

episódios de trombose, resultando na perda do acesso. 

A utilização de objetos no membro da FAV,como 

pulseiras ou relógios, pode provocar irritações ou lesões no 

local da anastomose, para isso evita-se utilizar esses tipos de 

adornos. A utilização desses objetos e de roupas apertadas no 

membro podem pressionar a FAVocasionando redução do fluxo 

sanguíneo (ZICA; MARTINEZ; SALOMÉ, 2016). 

Conforme evidenciado, estudos realizados mostraram 

que os pacientes não souberam responder com relação aos 

cuidados da remoção de pelos e crostas formadasna região da 

fístula. A prática de remoção de pelos não deve ser realizada 

pelos pacientes, justificado pela prevenção de lesões que pode 

ocorrer durante toda extensão da FAV, assim como, não se 

deve remover as crostas formadas na região da fístula 

(CLEMENTINO et al., 2018). 

O controle da pressão arterial é uma medida importante 

para a evitar complicações na hemodiálise. Para isso, 

recomenda-se a restrição de sódio, com ingestão inferior a 

2g/dia que corresponde a 5g de cloreto de sódio para adultos 

(BRASIL, 2014).Entretanto, os pacientes desconhecem essa 

prática(PESSOA; LINHARES, 2015; FREITAS; MENDONÇA, 

2016). 

Além dessa pesquisa, outra investigação averiguou que 

os cuidados relacionados com curativos no pós-operatório 
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referente a maturação da FAV, ainda são desconhecidos pela 

maioria dos pacientes. A pesquisa realizada por Pessoa e 

Linhares (2015), evidenciou que apenas 20% dos pacientes 

apresentavam conhecimento sobre a manutenção dos 

curativos limpos e secos. Dessa forma, orientar o paciente 

quanto à renovação frequente do curativo é fundamental, pois 

previne o acúmulo de secreções sanguinolentas nos locais 

propícios para infecção, além de evitar oclusões que possam 

interromper o fluxo de sangue na FAV.  

Em caso de hematomas, recomenda-se realizar 

compressão no local do sangramento até a hemostasia total. 

Sendo assim, esses curativos devem ser compressivos com 

permanência por até 24h, além de não circular no braço, 

prevenindo trombose no acesso vascular (CLEMENTINO et 

al.,2018). 

Zica, Martinez e Salomé (2016) afirmaram que realizar 

procedimentos como tatuagem no membro da FAV não são 

recomendados para os pacientes, tendo em vista o risco para a 

perfuração da fistula e a ocorrência de reação inflamatória e 

necrose. Além de o vaso sanguíneo pulsar, é normal 

sentirtambém o frêmito na fistula arteriovenosa, que se 

apresenta como uma sensação de tremor resultante do 

turbilhão de sangue que circula da artéria para a veia. Para 

Pessoa e Linhares (2015), a verificação do frêmito da fístula 

deve ser realizada por meio da percepção e palpação. 

Considerando a necessidade de educação em saúde 

junto ao paciente renal crônico com FAV, recomenda-se a 

presença de rotinas de capacitação dos profissionais, de forma 

constante na sala de hemodiálise e na sala de espera. Sugere-

se ainda, o uso do material escrito, por representar um 

instrumento facilitador para o processo educativo por meio da 
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leitura posterior, possibilitando-lhe o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (PESSOA; LINHARES, 2015). 

Para Nogueira et al. (2016) é notório nesse contexto, que 

o papel do enfermeiro-educador seja de mediador do cuidado, 

por meio da valorização dos saberes, práticas cuidativas e 

crenças do paciente renal crônico na reestruturação da vida e 

no enfrentamento dos desafios cotidianos. Nesta perspectiva, 

há necessidade de maior envolvimento da equipe na promoção 

da educação continuada dos pacientes com ênfase nos 

cuidados para a manutenção da via vascular de tratamento e 

na prevenção de infecção, promovendo um tratamento 

hemodialítico eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os cuidados e orientações de enfermagemsão de 

fundamental importância no tratamento hemodialítico, e a 

tomada de decisão do enfermeiro com base no prognóstico do 

paciente direcionam suas condutas e orientações, avaliando 

aspectos essenciaisde cada paciente de forma específica e 

criteriosa. O enfermeiro deve fornecer esclarecimentos aos 

pacientes quanto aos cuidados a serem implementados com o 

acesso vascular, contribuindo para o autocuidado, maior 

adesão ao tratamento e segurança dos pacientes que 

dependem da hemodiálise para sobreviver.   

Ao analisar a literatura pesquisada, percebeu-se que os 

cuidados com FAV mais frequentes nos estudos foram: lavar 

corretamente o braço da fístula, evitar excesso de peso, não 

permanecer deitado por longos períodos de tempo sobre o 

braço, realizar exercícios com objetos maleáveis, não permitir 

que seja realizado coleta de sangue, nem verificar a pressão 
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arterial no braço da fístula e realizar compressas frias e 

quentes.   

Nesta perspectiva, o enfermeiro deve implementarum 

plano de cuidados e intervenções em relação à continuidade 

das atividades educativas junto aos pacientes em hemodiálise, 

uma vez que, a falta de reforço em relação aos cuidados, pode 

incorrer em esquecimento e abandono de práticas 

indispensáveis a manutenção da FAV. Especialmente entre 

osidosos que podem esquecer com maior frequência as 

recomendações e cuidados diários com o acesso venoso para 

hemodiálise, ressalta-se a importância de incluir o familiar e ou 

o cuidador nas atividades educativas, visando a melhoria da 

qualidade da assistência a saúde prestada a esses pacientes e 

adaptada a sua realidade.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes clínicas para o cuidado ao 
paciente com Doença Renal Crônica - DRC no Sistema Único de Saúde. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde,37p., 2014.  
CAMPOVERDE URGILÉS, M. X. Prevalencia de disfuncion de accesos 
vasculares para hemodialisis y factores asociados en pacientes crônicos de 
las unidades de dialisisbaxter y unireas. cuenca. 2018. Tese (doutorado em 
medicina interna), Universidade de Cuenca, Equador.  
CLEMENTINO, Daniella Caldas et al. Pacientes em hemodiálise: 
importância do autocuidado com a fístula arteriovenosa. Revista de 
Enfermagem UFPE, v. 12, n. 7, p. 1841-1852, jul. 2018.  
DUARTE, L.  e  HARTMANN, S. P.. A autonomia do paciente com doença 
renal crônica: percepções do paciente e da equipe de saúde. Rev. SBPH. 
2018, vol.21, n.1, pp. 92-111. 
ERCOLE, F. F.; MELO, L. S.; ALCOFORADO, C. L. G. C. Revisão 
integrativa versus revisão sistemática. Rev Min Enferm. V.18. n.1 p.1-260. 
jan/mar, 2014.  
FREITAS, R. L. S.; MENDONÇA, A. E. O. Cuidados de enfermagem ao 
paciente renal crônico em hemodiálise. Revista Cultural e Científica do 
UNIFACEX, v. 14, n. 2, 2016.  



CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE RENAL CRÔNICO NA 
MANUTENÇÃO DA FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARAHEMODIÁLISE 

1316 
 

HORTA, HHL; LOPES, ML.  Complicações decorrentes do tratamento 
dialítico: contribuição do enfermeiro no cuidado e educação ao paciente. 
RevEnfm Contemp. v. 6, n. 2, 2017. 
LINARDI, F. et. al. Aneurisma e pseudo aneurisma em fístula arteriovenosa 
para hemodiálise: revisão bibliográfica e proposta de uma diretriz para 
realidade brasileira. Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular Regional. São Paulo. 2016.  
MARINHO, A. W. G. B. et al. Prevalência de doença renal crônica em 
adultos no Brasil: revisão sistemática da literatura. Cad. saúde colet., Rio 
de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 379-388, 2017.  
MOREIRA, A. G. M.; ARAUJO, S. T. C.; TORCHI, T. S. Preservação da 
fístula arteriovenosa: ações conjuntas entre enfermagem e cliente. Esc. 
Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 256-262, 2013 
NASCIMENTO, C. D. et. al. Intervenções de enfermagem nas 
complicações mais frequentes durante a sessão de hemodiálise: revisão de 
literatura. Rev. BrasEnfermReben. 2005 nov-dez.  
NOGUEIRA, F. L. L. et al. Percepção do paciente renal crônico acerca dos 
cuidados com acessos para hemodiálise. Cogitare Enfermagem, v. 21, n. 
3, set. 2016. 
PESSOA, N. R. C.; LINHARES, F. M. P. Pacientes em hemodiálise com 
fístula arteriovenosa: conhecimento, atitude e prática. Esc. Anna Nery, Rio 
de Janeiro, v.19, n.1, p. 73-79,  Mar.  2015.  
POMPEO, D. A.; ROSSI, L. A.; GALVAO, C. M. Revisão integrativa: etapa 
inicial do processo de validação de diagnóstico de enfermagem. Acta paul. 
enferm., São Paulo, v. 22, n. 4, 2009.  
RAMALHO NETO, J. M. et al. et al. Fístula arteriovenosa na perspectiva de 
pacientes. Enferm em Foco, v. 7, n. 1, p. 37-41, abr. 2016. 
RODRIGUES, T. A.; BOTTI, N. C. L. Cuidar e o ser cuidado na 
hemodiálise. Acta paul. enferm., São Paulo, v. 22, n. spe1, p. 528-530, 
2009.  
SCHER L. A., SHARIFF S. Strategies for HemodialysisAcess: A Vascular 
Surgeon’s Perspective. Tech VascIntervRadiol, v. 20, n. 1, p. 14–19, 
2017.  
SESSO, R. C. et. al. Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2014. J. 
Bras. Nefrol São Paulo, v. 38, n. 1, p. 54-61, março de 2016.  
SOUSA, C.N. Cuidar da pessoa com fístula arteriovenosa: modelo para a 
melhoria contínua. RevPort Saúde Pública. 2012; v.30, n.1, p.11-7.  
ZICA, D. S.; MARTINEZ, B. B.; SALOMÉ, G. M. Manual educativo sobre 
cuidados com acesso vascular para hemodiálise. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde), Universidade do Vale do 
Sapucaí, Minas Gerais.  

https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/issue/view/94


CUIDANDO DE PRÉ-ESCOLARES EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
EXPERIÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

1317 
 

CAPÍTULO 69 
 

CUIDANDO DE PRÉ-ESCOLARES EM UM 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
EXPERIÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

 

Ericka Suelen VILLAR 1 

Joana Layla do NASCIMENTO 1 
Bianka Evelyn Caixeta de OLIVEIRA 1 

 Ericles Lopes de MOURA 1 

Jonas Sâmi Albuquerque de OLIVEIRA 2 

1 Graduandos do Curso de Enfermagem, UFRN; 2 Orientador/Professor do DENF/CCS/UFRN.  

jonassamiufrn@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Trata-se de um relato de experiência de graduandos 
de enfermagem no cuidado a pré-escolares em um Centro 
Municipal de Educação Infantil em um município do Estado do 
Rio Grande do Norte. A intervenção foi realizada durante o 
módulo prático da disciplina Atenção Integral à Saúde da 
Criança. A amostra foi composta por 40 alunos entre quatro a 
seis anos de idade. Através do Processo de Enfermagem, 
verificou-se que as crianças estavam em situação de higiene 
corporal e saúde bucal precária, faziam suas atividades de 
recreação em um parque preenchido com areia sem tratamento 
de higienização periódica, algumas com pouco ou nenhum 
hábito de higiene, e baixa condição socioeconômica. E ainda, a 
necessidade de orientações em saúde e higiene aos 
professores e responsáveis. Assim, pode-se concluir que a 
visita de um profissional enfermeiro à essas realidades, 
possibilita às crianças acesso à saúde e orientações simples de 
higiene, favorecendo um desenvolvimento mais adequado, livre 
de doenças causadas por maus hábitos de higiene, como 
parasitoses, pediculoses, alergias, doenças gastrointestinais, 
dermatológicas, dentre outras. O presente relato chama a 
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atenção para essa realidade e reforça a importância de 
promoção da saúde nesses ambientes, de forma que favoreça 
um cuidado integral à criança, propiciando um crescimento e 
desenvolvimento adequados, livre de riscos à saúde.  
Palavras-chave: Educação em saúde infantil. Higiene infantil. 

Determinantes da saúde. Cuidado de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ambiente escolar é reconhecido como apropriado para 

inserir questões relacionadas a saúde e seu cotidiano. No 

Brasil, diversos modelos de educação em saúde foram 

utilizados, desde aqueles que visam atender de forma 

doméstica, à orientação clínica e assistencial e, mais 

recentemente, a propostas que estimulem a capacidade crítica 

e a autonomia dos sujeitos em sintonia com a promoção da 

saúde (SILVA, 2014).  

  Diversos modelos já foram inseridos no contexto escolar 

desde aqueles que visam à domesticação, à orientação clínico-

assistencial e, mais recentemente, a propostas que estimulem 

a capacidade crítica e a autonomia dos sujeitos em sintonia com 

a promoção da saúde (SILVA, 2014). 

A promoção da saúde destacou-se internacionalmente 

com a Carta de Ottawa (1986), resultado da I Conferência 

Internacional sobre promoção da saúde e inspirada pelos 

princípios da declaração de Alma-Ata. A atenção primária, a 

atenção à saúde da criança de 0 a 6 anos e a saúde da mulher 

são priorizadas neste evento (SILVA, 2014). É preciso ficar 

atento para que o conceito de promoção à saúde não seja 

confundido com o de prevenção de doenças, sendo este último 

relacionado aos problemas potenciais do paciente e aos fatores 
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de risco intrínsecos ou extrínsecos ao indivíduo (FREIRE, 

2016). 

         A promoção da saúde torna-se política de saúde no 

Brasil, e a escola é um ambiente favorável para utilização de 

meios educacionais com essa finalidade (BRASIL, 2014). Na 

atenção primária a participação dos profissionais de saúde da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é primordial para o 

desenvolvimento de ações centrada na tríade promoção, 

prevenção e assistência, a atenção básica apresenta-se como 

um espaço ideal para desenvolver tais práticas educativas e 

para a formação de vínculo com a comunidade (SANTOS, 

2012). 

A educação em saúde está intimamente ligada à atenção 

integral à saúde da criança, uma vez que as ações 

implementadas em todos os níveis de assistência, visam tratar 

e/ou prevenir doenças, além de promover o crescimento e 

desenvolvimento infantil adequado, com qualidade de vida. 

Assim, se faz de extrema importância que as ações de 

promoção à saúde, sejam voltadas ao coletivo e à família, de 

modo que o saber familiar não seja descartado, e sim 

aperfeiçoado. (MACIEL et al., 2010) 

  O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da 

Saúde e do Ministério da Educação, instituído em 2007, pelo 

Decreto Presidencial nº 6.286, vem auxiliar na consolidação de 

ações dentro das perspectivas já citadas anteriormente.  O PSE 

deverá ser empreendido com a participação efetiva das equipes 

de ESF, integrando-se a escola e respeitando os princípios do 

SUS. O PSE favorece ainda, o fortalecimento de ações na 

articulação saúde e educação para o enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem estes grupos populacionais 

(BRASIL, 2017).  
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  Um serviço multidisciplinar no PSE é indiscutível, 

oftalmologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, 

agentes comunitários de saúde, dentre outros, devem compor 

esse serviço, de acordo com a disponibilidade e interesse de 

cada área. (SILVA, 2014) 

A atuação do profissional enfermeiro no PSE ocupa um 

patamar de protagonismo no que diz respeito às tomadas de 

decisões, na promoção e na proteção da saúde da população. 

Esse protagonismo pode estar ligado a um caráter assistencial 

que os programas trazem em sua natureza (GOMES, 2012). 

Apesar da importância do programa, este tem enfrentado 

vários desafios para sua implementação e efetivação. Estudo 

descritivo, transversal, coloca que os maiores problemas 

encontrados se referem a escassez de recursos materiais e 

financeiros, a desarticulação intersetorial e o excesso de 

atividades no processo de trabalho desses profissionais 

(MEDEIROS et al., 2018). 

Outro estudo, decorrente de uma dissertação de 

mestrado, coloca outras problemáticas, como a baixa 

credibilidade do Programa, a baixa credibilidade da gestão 

municipal, a deficiência de capacitações, a dificuldade na 

intersetorialidade saúde/educação, a deficiência de 

comunicação entre os gestores, entre outros (FARIAS et al., 

2016). 

Dessa maneira, entende-se que a efetivação do 

programa tem sido dificultada por alguns processos, porém 

evidencia-se como uma ferramenta capaz de gerar promoção à 

saúde e prevenção de doenças/agravos, proporcionando 

qualidade de vida aos alunos em idade pré-escolar (FARIAS et 

al., 2016). 
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Este trabalho justifica-se pela importância da avaliação 

em saúde feita pelo profissional enfermeiro, a fim de promover 

ações de promoção e prevenção, favorecendo a qualidade de 

vida de crianças em idade pré-escolar, contribuindo assim, para 

o seu crescimento e desenvolvimento adequado. O referido 

trabalho alerta para a importância da efetividade de programas 

como o PSE, de modo que haja a integração entre profissionais 

da saúde e educação, em prol de uma assistência integral à 

saúde da criança. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é relatar a 

experiência de graduandos de enfermagem no cuidado a pré-

escolares em um Centro Municipal de Educação Infantil em um 

município do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo descritivo, de natureza qualitativa, do tipo relato 

de experiência. O estudo foi elaborado a partir da vivência de 

alunos de graduação na realização de consultas de 

enfermagem e atividades de educação em saúde e com alunos 

de um Centro de Educação Infantil (CMEI), de Natal/RN. 

Participaram da intervenção, quarenta alunos, divididos por 

turno, sendo vinte do turno matutino e vinte do turno vespertino, 

dos níveis III e IV.  

A intervenção foi realizada durante o módulo prático da 

disciplina de Atenção Integral à Saúde da Criança, do curso de 

graduação em enfermagem, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O módulo prático teve duração de quatorze 

dias, sendo de 10 de abril de 2018 a 24 de abril de 2018. 

Para dar início ao planejamento da intervenção, foi 

realizada uma visita no referido CMEI, no qual foram 



CUIDANDO DE PRÉ-ESCOLARES EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
EXPERIÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

1322 
 

observadas as necessidades em saúde dos alunos através da 

análise das condições infra estruturais da instituição; da rotina, 

com ênfase nas principais atividades diárias dos alunos, com 

enfoque na recreação e alimentação; e por fim as impressões 

iniciais foram compartilhadas com a direção e coordenação 

pedagógica do serviço. Posteriormente, foi realizada a consulta 

de enfermagem individual com cada aluno, com enfoque no 

exame físico. Utilizou-se um instrumento elaborado pelos 

alunos de enfermagem, para anotações dos dados obtidos 

durante o exame físico.  

Utilizou-se como referência a etapa de coleta de dados 

do Processo de Enfermagem (PE), definido conforme a 

classificação de Diagnósticos de Enfermagem NANDA (2015), 

para que a intervenção seja realmente efetiva, precisa-se 

levantar todos os dados e através do julgamento clínico, elencar 

as principais prioridades a serem trabalhadas. Após a coleta, 

foram elencados os principais Diagnósticos de Enfermagem. 

A partir disso, foi realizada a implementação dos 

cuidados, onde as principais necessidades em saúde foram 

abordadas. Realizou-se, então, uma atividade de educação em 

saúde, na qual cada criança foi orientada a realizar a atividade 

sob supervisão do aluno de enfermagem. Cada criança recebeu 

um material de higiene, para que pudesse continuar seus 

cuidados em casa, além de um certificado de saúde, no qual 

orientava os pais/ responsáveis, a não negligenciar a saúde e 

higiene das crianças, levando-as à UBS, para continuar o 

cuidado em saúde. 

Os pais/responsáveis pelos alunos foram informados 

através da professora sobre a intervenção a ser realizada com 

os mesmos, e apenas após a aceitação dos mesmos, foi 

realizada a intervenção. Na ocasião, também foi solicitado aos 
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responsáveis que enviassem o cartão de vacinas, porém, não 

houve êxito na solicitação. As etapas do Processo de 

Enfermagem - Planejamento dos resultados e Avaliação - não 

puderam ser realizadas, pois não houve tempo hábil na 

disciplina para realizarmos as avaliações necessárias à 

continuidade do cuidado em saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Durante visita ao espaço físico, notou-se que a instituição 

era composta de salas de aula contendo instalações sanitárias 

e pias próprias, mobílias adequadas para as crianças, materiais 

pedagógicos diversos, iluminação, ventilação, visão ao espaço 

externo e rede elétrica; água potável; esgotamento sanitário 

funcionante. Observou-se também a existência de ambiente 

destinado ao preparo e serviço de alimentos que dividia espaço 

para o armazenamento de materiais destinados à limpeza da 

instituição, além de área coberta e ampla, destinada a 

atividades de convivência. Existiam ainda as salas destinadas 

à secretaria, coordenação e equipe pedagógica; instalações 

sanitárias reservadas para uso de adultos e almoxarifado.  

   A rotina das crianças era bem diversificada e baseada 

em projetos pedagógicos estabelecidos bimestralmente. As 

atividades lúdicas como pintura, danças e desenhos eram 

facilmente aceitas pelas crianças, podendo ser acompanhadas 

através de murais preparados dentro e fora das salas de aula. 

Ações relacionadas à higiene corporal ou oral não eram 

priorizadas, amparadas pela justificativa que faltavam recursos 

humanos para estabelecer com afinco essas ações na rotina. 

  O diálogo com a coordenação pedagógica e direção foi 

bastante elucidativo e, a partir disso, é que surge a 
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preocupação em tratar assuntos relacionados às necessidades 

básicas das crianças, destacando-se a alimentação e higiene.  

 Após a coleta dos dados inicial, tomando como base a 

NANDA (2015), foram identificados os possíveis Diagnósticos 

de Enfermagem (DE): Saúde deficiente da comunidade 

(00215), Risco de infecção (00004), Dentição prejudicada 

(00048) e Risco de contaminação (00180).  

  Os DE: Saúde deficiente da comunidade, Risco de infecção 

e Risco de contaminação, estão diretamente ligados às 

condições desfavoráveis de higiene relacionadas ao espaço de 

lazer do centro (área aberta destinada a recreação, contendo 

solo de areia sem higienização há mais 6 meses e troca da areia 

há mais de 3 anos).  

  O problema de contaminação de caixas de areia é 

recorrente em países subdesenvolvidos e a porcentagem se 

altera a depender da epidemiologia da área examinada. Estudo 

feito em Curitiba aponta que a maioria das áreas de lazer 

representam uma importante fonte de transmissão de estágios 

infecciosos de parasitas para animais e doenças zoonóticas 

geo helmínticas para humanos com destaque no Ancylostoma 

sp. e Toxocara sp. (SPRENGER, 2014).  

  O DE: Dentição prejudicada está relacionado ao 

depoimento colhido por parte da equipe gestora e pedagógica 

do CMEI. 

  Diante disso, foi realizada uma consulta de enfermagem 

individual com cada aluno, contendo: medidas antropométricas, 

exame físico completo céfalo-caudal, avaliação cardiológica, 

respiratória, a avaliação da pele, fâneros e unhas, mucosas e 

condições da saúde bucal foram tomadas como prioridades. Os 

achados clínicos desta consulta podem ser verificados na 

tabela 1.  
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Tabela 1. Achados clínicos mediante exame físico céfalo-
caudal nos pré-escolares do Centro Municipal de Educação 
Infantil visitado.  

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

  Com base no exposto, evidencia-se que o principal achado 

clínico encontrado foi a Higiene oral deficiente/ dentição 

prejudicada, ultrapassando 59% nos meninos e 38% nas 

meninas da amostra, o que demonstra um número alto de 

hábitos de higiene inadequados, bem como a falta de 

orientação em saúde adequada.  

 Por conseguinte à realização das consultas de enfermagem 

os possíveis diagnósticos, anteriormente citados, foram 

confirmados e identificados novos DE’s chegando então aos 

apresentados no quadro 1, com base na taxonomia da NANDA 

(2015).  
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Quadro 1.  Diagnósticos de enfermagem e seus respectivos 
domínios e classes.  

Fonte: Elaborada pelos autores.  
 

  Com os diagnósticos de enfermagem elencados às 

crianças do estudo, através da análise dos achados clínicos e 

percepção das condições estruturais do ambiente, confirmou-

se a necessidade de implementação de cuidados como: 

higienização do espaço aberto de lazer e higiene bucal. Ao 

considerar as limitações existentes na atuação da higienização 

da área de lazer, visto que a instituição não possuía os insumos 

necessários nem recursos humanos para tal, e ao verificar a 

presença de 50% de crianças com dentição prejudicada por 

cáries e tártaros, foi escolhido como foco de intervenção, a 

higiene bucal.  
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 Dados epidemiológicos a respeito dos problemas 

relacionados à saúde bucal de pré-escolares reforçam a 

importância de intervenções educativas planejadas respeitando 

as características do desenvolvimento a qual cada faixa etária 

pertence (SIGAUDI, 2016).  

 Para iniciar a intervenção, foi elaborado anteriormente, um 

instrumento modelo, para servir de base durante a consulta de 

enfermagem. O instrumento continha dados como: nome, data 

de nascimento, UBS responsável, idade, ano escolar, cartão 

SUS, sexo, local para registro do exame físico realizado, além 

de dados como peso, altura, temperatura axilar, frequência 

respiratória e frequência cardíaca, além de um espaço para 

possíveis condutas a serem tomadas, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1. Instrumento da consulta de enfermagem  

Fonte: Acervo próprio. 

 Utilizar um instrumento nesse momento foi de extrema 

importância, pois norteou a consulta de enfermagem para as 

principais informações a serem obtidas.  

 Bordinhão e Almeida (2012), enfatizam a importância da 

utilização desses instrumentos, pois promove a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE), através do processo de 

enfermagem, colocando em evidência a assistência realizada, 

o que confere a autonomia da profissão, e visibilidade das 

ações do profissional enfermeiro. 
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 Instrumentos para coleta de dados auxiliam os 

profissionais, pois as informações são registradas, facilitando a 

continuidade de cuidados, até mesmo por equipes 

multiprofissionais. Assim, estes contribuem para uma melhor 

aproximação, melhor comunicação e relacionamento 

interpessoal. Favorece ainda, o cuidado individualizado, 

buscando uma assistência individualizada e focada na 

prioridade dos pacientes, visando o alcance dos resultados 

esperados (BORDINHÃO; ALMEIDA, 2012). 

 A intervenção consistiu em fazer orientações sobre higiene 

e saúde bucal, e houve ainda a prática supervisionada. Os 

alunos entregaram kits de higiene para cada criança, a qual foi 

encaminhada para os banheiros, em grupo de quatro crianças, 

de modo que cada quarteto fosse realizando a escovação 

supervisionada, em conjunto com o aluno de enfermagem.  

 

Figura 2. Escovação supervisionada pelos alunos. 

Fonte: Acervo próprio. 
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 Além disso, as crianças receberam um certificado intitulado: 

Certificado Saúde Nota 10, conforme figura 3, com o propósito 

de incentivar a escovação regular. Todos os alunos receberam 

o certificado, no entanto, somente alguns receberam 

orientações por escrito a serem entregues aos pais contendo 

nelas os cuidados necessários, a cada criança em particular, e 

a importância de levar as crianças à consulta com o odontólogo, 

e demais profissionais da saúde. Foi reforçado ainda, junto aos 

familiares e profissionais do CMEI, a necessidade de manter 

contato permanente com a Unidade de Saúde a qual pertence 

a fim de conhecer suas potencialidades e fortalecer o vínculo 

com a mesma.  

 

Figura 3. Certificado Saúde Nota 10. 

Fonte:  Acervo próprio. 

 

  Considerando que as Unidades de Saúde são porta de 

entrada preferenciais para o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

que no ano de 2011, com o propósito de ampliar a Atenção em 

Saúde Bucal, foi aprovada, pelo Ministério da Saúde, a portaria 

2.488 que estabelece as normas e diretrizes para as ações de 

saúde bucal através da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), torna-se ainda mais importante a relação entre a 
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Unidade de Saúde e todas as instituições a qual ela assiste 

(BRASIL, 2011).  

 Monção (2017), coloca que o cuidado é indissociável do 

processo educativo das crianças, de forma que o afeto e a 

atenção são essenciais nessa fase. Com isso entende-se que 

é de extrema importância a incorporação de hábitos de higiene 

na rotina escolar dessas crianças, onde os profissionais de 

saúde e professores podem estar presentes nesse cuidado, 

uma vez que as crianças podem aprender na escola e difundir 

esses hábitos em suas residências e comunidade, tornando-se 

assim agentes capazes de difundir seus saberes.   

 O espaço escolar é tido como um espaço comunitário 

coletivo que irá contribuir para uma população mais saudável, 

assim, Silva e Bodstein (2016), enfatizam que a saúde está 

intimamente ligada às condições de vida da população, sendo 

a escola, um local favorável à qualidade de vida das crianças. 

Diante disso, a saúde bucal está intimamente ligada a forma 

como essas crianças irão desenvolver a fala, a forma de 

mastigar, a sensação dos alimentos e até mesmo o sorriso. 

(GONÇALVES, 2017). 

 De acordo com Maciel, et al. (2010), 45% da população 

brasileira não possui poder aquisitivo para adquirir escova e 

creme dental e 30 milhões de brasileiros nunca foram a uma 

consulta com o dentista. Esses dados retratam a realidade do 

país em 2010, necessitando de novos estudos acerca da 

temática.  

 Apesar disso, os dados alertam ao profissional de saúde, a 

importância de observar tais contextos, durante a atuação em 

saúde pública, onde o ideal, muitas vezes não se torna real. Por 

esse motivo, houve a ideia de montar os kits de higiene e 
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entregar aos alunos, de forma que esses pudessem continuar 

com seus cuidados em seus domicílios. 

 Denota-se a importância da atenção do poder público a 

essas crianças, a oferta de insumos e profissionais capacitados 

para oferecer a promoção da saúde de forma adequada, além 

de novas intervenções com a presença dos pais, pois estes são 

os principais responsáveis pela higiene das crianças nessa 

faixa etária no domicílio. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos dados obtidos durante o relato de 

experiência, entende-se que o enfermeiro possui um papel 

essencial na escola e centros de educação infantil, delineando 

um papel tanto educativo quanto assistencial, promovendo a 

integração dos serviços de saúde com os serviços de 

educação. 

A experiência proporcionou aos alunos, a observação e 

o entendimento da necessidade dessa integração dos serviços, 

para a atenção em saúde integral às crianças. A escola é vista 

como um espaço que contribui para a saúde do pré-escolar, 

proporcionando um crescimento e desenvolvimento 

adequados.  

As dificuldades encontradas para a realização deste 

relato referem-se à escassez de estudos recentes, o que 

evidencia a importância de sua elaboração, de modo que 

chame a atenção da comunidade acadêmica, profissionais e 

entidades gestoras para a necessidade da efetivação do PSE.  

A oportunidade da vivência durante a disciplina, 

proporciona aos alunos de enfermagem, a sensibilização e 

entendimento da importância da assistência à saúde dessa 
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população, nesses ambientes. Os alunos de graduação serão 

os futuros profissionais da assistência, assim, a experiência 

trouxe importantes resultados que serão colhidos 

posteriormente, com profissionais sensibilizados para essa 

temática em questão. 

Assim, o presente estudo, demonstra ainda, a 

necessidade de tal experiência dentro dos cursos de graduação 

em enfermagem, de modo que favoreça uma formação 

baseada na realidade vivenciada, formando profissionais 

críticos e resolutivos de acordo com a realidade em que se está 

inserido. 
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RESUMO: O paciente renal crônico se depara com conflitos 
que causam modificações no seu cotidiano, justificando a 
necessidade de estudos que busquem minimizar seu 
sofrimento. Objetivou-se descrever a ocorrência do Diagnóstico 
de Enfermagem fadiga e sua avaliação em pacientes renais 
crônicos em hemodiálise. Trata-se de uma revisão de literatura, 
utilizando como fonte de pesquisa os artigos indexados à 
Literatura Latino Americano e do Caribe de informação em 
Ciências da Saúde, Medical Literacture Analysis and Retrieval 
System Online, Bases de Dados de Enfermagem e Scientific 
Electronic Library Online. Os descritores em ciências da saúde 
“Diálise Renal”, “Insuficiência Renal Crônica” e “Enfermagem”, 
foram cruzados entre si, utilizando o formulário de busca 
avançada. Foram localizados 61 artigos, publicados no período 
de 2014 a julho de 2018, dos quais sete foram selecionados e 
analisados nesse estudo. Os Diagnósticos de Enfermagem que 
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foram destacados nas pesquisas com pacientes renais em 
hemodiálise foram: dor, insônia, disfunção sexual, risco de 
infecção, risco de desequilíbrio eletrolítico, fadiga, náuseas, 
entre outros. A fadiga foi um achado comum aos pacientes 
renais em hemodiálise com percentuais consideráveis quando 
comparado a outros diagnósticos de enfermagem. Dessa 
forma, percebeu-se a importância de se identificar os fatores 
envolvidos na sua gênese e as manifestações ou fatores 
relacionados, a fim de planejar e implementar medidas e 
intervenções eficientes para melhorar a qualidade de vida 
desses pacientes.  
Palavras-chave: Diálise Renal. Insuficiência Renal Crônica. 
Diagnóstico de Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 
A Doença Renal Crônica (DRC) consiste em uma lesão 

da estrutura renal e perda progressiva e irreversível da função 

dos rins, em seu estágio mais avançado é denominada de 

Doença Renal Crônica Terminal (DRCT). Ela é caracterizada 

como uma doença crônica não transmissível e sua elevada 

prevalência na população representa um grave problema de 

saúde pública (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). 

No Brasil as principais causas de danos aos rins e que 

podem progredir lentamente para danos irreversíveis e, 

consequentemente, para doença renal crônica, são a 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

glomerulonefrite e outras (ROCHA et al., 2015). 

O impacto dessas doenças sobre a função renal e a 

necessidade de identificá-las precocemente visando retardar o 

ingresso dessas pessoas em diálise, motivou a criação do 

Sistema de Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão e 

Diabetes (SIS/HIPERDIA) em março de 2002, por meio da 
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portaria nº371/GM. Esse sistema tem o intuito de cadastrar e 

acompanhar pacientes com hipertensão e diabetes no âmbito 

da rede de atenção ambulatorial do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (ROCHA et al., 2015; SESSO et al., 2017). 

De acordo com um estudo realizado acerca dos dados 

do Inquérito da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre os 

pacientes com doença renal crônica em tratamento dialítico em 

julho de 2016, realizado nas unidades de diálise do país, 

estimou-se que o número total de pacientes em diálise na 

ocasião foi de 122.825. Dos quais 92% estavam em 

hemodiálise e 8% em diálise peritoneal, e desse total de 

pacientes, 29.268 (24%) estavam em fila de espera para 

transplante renal (SESSO et al., 2017). 

A doença renal crônica é classificada em cinco estágios 

de acordo com o percentual de filtração glomerular e ao 

atingirem o estágio cinco, os pacientes necessitam da terapia 

renal substitutiva, sendo as modalidades disponíveis a 

hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. 

(TAVARES; LISBOA, 2015; MOURA NETO; MOURA; 

SUASSUMA, 2017). 

A hemodiálise é um dos tratamentos de primeira escolha 

no Brasil, a qual abrange cerca de 90% do total de pacientes. 

Esta modalidade terapêutica é realizada por uma máquina 

responsável pela filtração extracorpórea do sangue, 

promovendo a remoção de líquidos e produtos residuais do 

organismo. O enfermeiro tem um papel importante na 

monitoração, avaliação e educação do paciente, identificando 

as necessidades individuais de cada paciente e proporcionando 

meios de prestação de serviço que vise melhor adaptação ao 

tratamento (MACHADO; PINHATI, 2014; BRASIL, 2010; BALBI 

et al., 2017). 
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O principal objetivo do tratamento é minimizar os 

sintomas causados pela falência dos rins e proporcionar ao 

paciente uma melhor qualidade de vida. Considera-se que as 

pessoas com doença renal crônica em tratamento dialítico, 

frequentemente, estão expostas aos fatores que comprometem 

a qualidade de vida, como a idade, perda da autonomia, 

redução da taxa de filtração glomerular, diminuição da libido, 

fatores sociais e psicológicos, como a ansiedade e a depressão. 

Essa realidade exige do paciente, adaptação e adesão a todas 

as exigências do tratamento (RAMOS et al., 2015; OLIVEIRA et 

al., 2016; MENDONÇA et al., 2018). 

Considerando essa mudança abrupta, o paciente renal 

crônico se depara com diversos conflitos que causam 

modificações no seu cotidiano. Entre as principais 

complicações observadas e descritas durante a realização da 

hemodiálise, a hipotensão arterial é mais frequente. Além 

desse, outros sinais e sintomas observados durante o 

tratamento hemodialítico são calor e sudorese, náuseas, 

tontura e sensação de desfalecimento, bocejos frequentes, 

desconforto respiratório, cãibras musculares, dor precordial, 

palidez cutânea, apatia, confusão mental e taquicardia 

(CORDEIRO et al., 2016). 

A insuficiência renal crônica pode levar a uma perda 

progressiva da estrutura muscular, devido à redução da 

concentração proteica no líquido extracelular. Além disso, os 

pacientes que apresentam um quadro anêmico decorrente da 

deficiência da eritropoietina possuem uma difusão de oxigênio 

prejudicada, levando as células a produzirem uma grande 

quantidade de ácido láctico, com saturação da fibra muscular e 

consequente fadiga (STURESSON; ZIEGERT, 2014). 
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Diante desse cenário é relevante promover os cuidados 

de enfermagem por meio da aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) que segundo a resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) – 358/2009, é um 

método científico com a finalidade de organizar o trabalho da 

enfermagem e otimizar o cuidado prestado ao paciente 

(COFEN, 2009). 

A SAE torna possível a operacionalização do Processo 

de Enfermagem que se configura como um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado de Enfermagem e a 

documentação da prática profissional. Esse processo se 

organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes 

e recorrentes: coleta de dados ou histórico de enfermagem; 

diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; 

implementação e avaliação de enfermagem (COFEN, 2009). 

O diagnóstico de enfermagem consiste na interpretação 

e agrupamento dos dados apresentados pelo indivíduo 

coletados na primeira etapa do processo de enfermagem, 

desse modo, possibilita identificar os principais sinais e 

sintomas vivenciados por estes pacientes e proporciona um 

direcionamento ao cuidado de enfermagem, constituem a base 

para a distinção das intervenções das quais se objetiva alcançar 

os resultados esperados (COFEN, 2009).  

No setor de hemodiálise, torna-se fundamental a 

implementação do processo de enfermagem, uma vez que 

possibilita ao enfermeiro a elaboração de um plano assistencial 

específico que abrange os cuidados com o paciente de maneira 

integral e humanizada, com vistas às reais necessidades 

identificadas (SILVA; CARVALHO, 2017). 

Dentre os Diagnóstico de Enfermagem (DE) como dor, 

insônia, disfunção sexual, risco de infecção, risco de 
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desequilíbrio eletrolítico, náuseas, entre outros, presentes em 

pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico, o DE 

fadiga foi identificado como frequente em pesquisa realizada 

utilizando a NANDA-I, que define fadiga como uma sensação 

opressiva, sustentada por exaustão e capacidade diminuída 

para realizar trabalho físico e mental no nível habitual. Em um 

estudo feito com 149 pacientes adultos, mostrou que 34 destes, 

apresentaram fadiga, e este fator compromete a qualidade de 

vidas desses indivíduos (MUNIZ et al., 2015). 

Assim, o enfermeiro deve estar presente nas sessões de 

hemodiálise na coordenação da equipe e avaliação dos 

pacientes, identificando as necessidades que afetam sua rotina. 

Pois, sabe-se que a Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) e 

as terapias dialíticas impõem modificações importantes no 

cotidiano dos pacientes, justificando a necessidade de estudos 

que busquem compreender suas necessidades e dificuldades. 

Com esse entendimento, objetivou-se no presente estudo 

descrever a ocorrência do diagnóstico de enfermagem fadiga 

em pacientes dialíticos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, que reúne 

e sintetiza resultados de pesquisas sobre um delimitado tema, 

de maneira sistemática e organizada, contribuindo com o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado. Para a 

sua realização, seguiram-se as etapas: elaboração da pergunta 

norteadora; estabelecimento dos objetivos e critérios de 

seleção dos artigos; definição das informações a serem 

extraídas; seleção dos artigos; análise dos resultados; 

discussão dos achados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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Dessa forma, formulou-se a questão norteadora: o que 

as produções científicas abordam sobre a temática diagnóstico 

de enfermagem fadiga em pacientes renais crônicos? Esta 

análise baseou-se na busca de artigos em bancos de dados. As 

bases eletrônicas foram a Literatura Latino Americano e do 

Caribe de informação em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 

Literacture Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Bases de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO).  

Para o levantamento das publicações, foram utilizados 

os mesmos descritores cadastrados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “Diálise Renal”, “Insuficiência Renal 

Crônica” e “Enfermagem”. Os cruzamentos foram feitos por 

meio do moderador booleano “AND” utilizando o formulário para 

busca avançada, no mês de julho de 2018.  

Para refinar as buscas foram estabelecidos os seguintes 

critérios de inclusão: artigos originais, desenvolvidos com 

pacientes renais crônicos em diálise, disponível no formato 

texto completo, publicados entre 2014 e julho de 2018, nos 

idiomas inglês, português e espanhol. Os critérios de exclusão 

adotados foram: artigos que não contribuíssem para responder 

ao questionamento proposto, dissertações, teses, estudos em 

formato de editorial, carta ao editor.  

A seleção dos artigos foi realizada por meio da leitura de 

títulos e resumos de todos os artigos. Os autores utilizados 

neste estudo foram devidamente referenciados, respeitando e 

identificando as fontes de pesquisa, observando rigor ético 

quanto à propriedade intelectual dos textos científicos.  

A Figura 1 apresenta o processo de seleção dos artigos 

que fizeram parte da amostra final desta revisão.  
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Figura 1 – Processo de seleção dos artigos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da busca realizada nas fontes de dados e após o 

refinamento, foram encontrados 61 artigos científicos, sendo 25 

na SciELO, 16 na LILACS, 2 da MEDLINE e 18 na BDENF. 

Após leitura minuciosa foram sete artigos foram selecionados 

para compor a amostra do estudo, dispostos no Quadro 1. 

Após a análise dos artigos identificou-se que os 

desenhos metodológicos usados pelos autores foram estudos 

transversais, sendo três de abordagem quantitativa, três 

descritivos e um observacional. Referente ao ano de publicação 
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dos estudos contemplados, 42,85% foram publicados em 2015, 

seguido de 2016 e 2014 ambos com 28,57%, respectivamente.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos selecionados na LILACS e 

SciELO, segundo autor, título, periódico e ano, 2018. 

Autores Título 
Periódico/ 

ano 

SILVA; 
BEZERRA; 

SOUZA NETO 
et al. 

Diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem 

para pacientes em diálise 
peritoneal 

Acta Paul. 
Enferm. 

2016 

FUKUSHIMA 
et al. 

Fatores associados à 
qualidade de vida de pacientes 

renais crônicos em 
hemodiálise 

Acta Paul. 
Enferm. 

2016 
 

FRAZÃO; 
MEDEIROS; 
PAIVA et al. 

Diagnósticos de enfermagem e 
problemas adaptativos em 

renais crônicos 

Invest. 
educ. 

enferm. 
2015 

FRAZÃO; 
ARAÚJO; 

TINÔCO et al. 

Características definidoras dos 
diagnósticos de enfermagem 
identificados nos indivíduos 

em hemodiálise 

Cienc. 
Cuid. 

Saúde 
2015 

COITINHO et 
al. 

Intercorrências em 
hemodiálise e avaliação da 
saúde de pacientes renais 

crônicos 

Av. 
enferm. 

2015 

FRAZÃO; 
MEDEIROS; 
SILVA et al. 

Diagnósticos de enfermagem 
em pacientes renais crônicos 

em hemodiálise 

Acta Paul. 
Enferm. 

2014 

STASIAK; 
BAZAN; 

SCHUINSKI et 
al. 

Prevalência de ansiedade e 
depressão e suas 

comorbidades em pacientes 
com doença renal crônica em 

J. Bras. 
Nefrol. 
2014 
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hemodiálise e diálise 
peritoneal 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
Os estudos selecionados foram produzidos no Brasil com 

pacientes em diálise, dos quais cinco foram publicados em 

periódicos nacionais, com destaque para a revista Acta Paulista 

de Enfermagem com três artigos (42,85%). Dois estudos foram 

publicados em periódicos da Espanha, um no periódico 

Investigación y Educación en Enfermería e o outro, na Avances 

en Enfermería. 

As características epidemiológicas das populações 

estudadas foram organizadas e descritas no Quadro 2, para 

facilitar a visualização dos dados. 

As pesquisas analisadas foram realizadas em diferentes 

regiões, com predomínio na região nordeste do Brasil. As 

populações e amostras foram compostas por no mínimo de 68 

e no máximo de 178 pacientes, e a maioria dos participantes 

dessas pesquisas eram submetidos ao tratamento 

hemodialítico. Em relação ao sexo, observou-se maior 

frequência de indivíduos do sexo masculino e as idades foram 

variadas, com média de 45,6 a 54,96 anos. 

Os pacientes que realizam a Terapia Renal Substitutiva 

(TRS) estão sujeitos à diminuição da qualidade de vida em 

relação à população em geral, e a fadiga é um sintoma presente 

em muitos desses pacientes. A fadiga que compõe o domínio 

de atividade e repouso da NANDA-I, é definido como uma 

sensação física desagradável, descrita como cansaço, e que 

não é aliviada com o emprego de estratégias usuais de 

restauração de energia (NANDA, 2018). 
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Quadro 2 – Distribuição das características epidemiológicas 
das populações estudadas, quanto ao autor, local da pesquisa, 
sexo, faixa etária, percentual de pacientes com fadiga, 2018. 

Autores 
Local 

 
Sexo 
M/F 

Idade 
(média) 

Fadiga 
(%) 

SILVA; BEZERRA; 
NETO et al. 

Nordest
e 

68 
66/34 45,6 91,1 

FUKUSHIM et al. 
Sudeste 

101 
_ ≥18 _ 

FRAZÃO; 
MEDEIROS; SILVA 

et al. 

Nordest
e 

178 
_ 

≥20 e 
≤65 

47,2 

FRAZÃO; 
MEDEIROS; PAIVA 

et al.  

Nordest
e 

178 

47,8/5
2,2 

46,6 47,2 

 STASIAK; BAZAN; 
SCHUINSKI et al. 

Sul 
155 

47,1/5
2,9 

54,9 _ 

FRAZÃO; ARAÚJO; 
TINÔCO et al. 

Nordest
e 

178 

47,8/5
2,2 

46,6 42,7 

COITINHO et al. 
Sul 
77 

29,9/7
0,1 

49,5 _ 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
O objeto de estudo em 57,14% das pesquisas foi a 

identificação de diagnósticos de enfermagem, e a taxonomia 

utilizada pelos pesquisadores para os diagnósticos foi a NANDA 

– I. 

Alguns estudos mostraram que a fadiga é um fator que 

contribui para a deambulação prejudicada podendo levar a 

restrição do paciente ao leito, dessa forma, a rede venosa não 

funciona de forma adequada, aumentando o risco de úlcera por 
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pressão, embolia pulmonar e trombose venosa profunda 

(SILVA et al., 2016; FUKUSHIMA et al., 2016). 

Um estudo realizado na região nordeste do país com 68 

pacientes em diálise peritoneal, identificou 22 diagnósticos de 

enfermagem, os que se apresentaram mais frequentes na 

amostra foram: risco de infecção, constipação, dor aguda, 

deambulação prejudicada, volume de líquidos excessivos, 

sendo a fadiga o segundo diagnóstico com maior frequência 

entre os pacientes representando 91,1 % da amostra (SILVA et 

al., 2016). 

A Fadiga afeta diretamente as atividades de vida diária, 

reduzindo a funcionalidade dos pacientes. Isso é evidenciado 

nos artigos que mostram a relevância de fadiga nos pacientes 

em diálise renal, frequente em mais de 50% da amostra 

populacional. Além disso, um dos artigos mostrou que fatores 

como os anos de procedimento hemodialítico, ausência de um 

companheiro e baixa escolaridade, contribuem de forma 

negativa para a adaptação do paciente aos sintomas 

relacionados à doença e ao tratamento, como é o caso da 

fadiga (FRAZÃO; MEDEIROS; SILVA et al., 2014). 

Quanto à qualidade de vida, foi observado em um estudo 

realizado com 101 pacientes em hemodiálise, em que foi 

aplicado o instrumento Kidney Disease Quality of Life-Short 

Form (KDQOL-SF) que objetiva mensurar a qualidade de vida 

relacionada à saúde, mostrou que o domínio energia e fadiga 

representa no sexo masculino um escore de 63,84 e no sexo 

feminino 53,28. Sendo que os homens apresentaram melhor 

qualidade de vida relacionada à saúde que as mulheres 

avaliadas. No domínio energia e fadiga as mulheres 

apresentaram 2,7 vezes mais risco de prejuízo, 

comparativamente aos homens (FUKUSHIMA et al.,2016). 
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Outro estudo realizado no nordeste do Brasil com 178 

pacientes em hemodiálise com utilização da Taxonomia 

NANDA-I, identificou 24 diagnósticos de enfermagem, sendo a 

Fadiga o quarto mais frequente em 84 pacientes, que 

correspondia a 47,2% da amostra estudada (FRAZÃO; 

MEDEIROS; PAIVA et al., 2015). 

Em relação às características definidoras do diagnóstico 

Fadiga, outro estudo realizado com 178 pacientes em 

hemodiálise apresentou uma frequência de fadiga em 42,7% 

dos pacientes, com as seguintes CD: Incapacidade de manter 

nível habitual de atividade física (47,2%) e Cansaço (47,2%), 

pertencentes ao domínio Atividade/Repouso (FRAZÃO; 

ARAÚJO; TINÔCO et al., 2015).  

A Secretaria de Atenção à Saúde, por meio da Portaria 

Nº 226, que dispõe sobre o estabelecimento de parâmetros 

para a anemia em pacientes renais, aponta que a fadiga está 

presente nos pacientes renais com quadro clínico de anemia, 

destacando esse sintoma como uma das consequências mais 

adversa nos pacientes em hemodiálise (BRASIL, 2010). Os 

parâmetros definidos no protocolo clínico e diretrizes 

terapêuticas da anemia na DRC estabelecem uma relação 

direta entre a anemia e alguns sintomas como fadiga, dispneia, 

prejuízo na capacidade cognitiva, entre outros, acarretando 

impacto negativo na qualidade de vida desses indivíduos 

(BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, os pacientes em tratamento dialítico 

necessitam de avaliação, tratamento e acompanhamento da 

anemia, sendo a reposição de agentes estimuladores da 

eritropoese, que é a produção de glóbulos vermelhos do 

sangue, por via subcutânea e de ferro, por via endovenosa, os 

medicamentos recomendados com maior frequência. 
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Entretanto, os alvos desse tratamento recomendados nas 

diretrizes mais recentes consideram a concentração 

hemoglobina entre 10 e 12 g/dl, uma vez que, níveis iguais ou 

superiores a 13 g/dl foram associados a maior mortalidade 

(BRASIL, 2016). 

No que se refere à escolaridade, uma pesquisa 

apresentou média de 8.5 anos de estudo e evidenciou que o 

baixo nível de escolaridade pode tornar difícil a compreensão 

da doença, assim como, a adesão ao tratamento, visto a 

importância da participação do paciente na implementação de 

intervenções capazes de minimizar os sintomas como a fadiga, 

provocados pela hemodiálise (FRAZÃO; ARAÚJO; TINÔCO et 

al., 2015). 

Os pacientes que realizam a Terapia Renal Substitutiva 

(TRS) também estão sujeitos à maior prevalência de 

transtornos de humor associados ao aumento das morbidades 

e comprometimento da aderência à terapêutica dialítica, tanto 

pelos sintomas da depressão e ansiedade, quanto pelos fatores 

associados como distúrbios de sono, perda de concentração e 

fadiga (TAVARES; LISBOA, 2015). 

Quanto à presença de fadiga em pacientes em TRS com 

depressão e ansiedade, um estudo realizado na região sul do 

Brasil com 155 pacientes, sendo 128 em hemodiálise, e 27 em 

diálise peritoneal, evidenciou a prevalência de depressão e 

ansiedade nos portadores de doenças renais crônicas em torno 

de 20%-25%. A fadiga se destaca por ser um dos fatores 

associados a essas doenças, juntamente com a perda da 

concentração, perda da motivação, distúrbios do sono e humor 

depressivo, podendo comprometer a realização de atividades 

diárias e a aderência à terapêutica que traz prejuízos à 
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qualidade de vida desses pacientes (STASIAK; BAZAN; 

SCHUINSKI et al., 2014). 

A hemodiálise reverte os sintomas urêmicos, porém 

alterações degenerativas podem estar presentes em pacientes 

renais crônicos como a desnutrição, agravando a perda 

muscular e predispondo a fadiga, com o aumento da frequência 

respiratória (SOUZA; OLIVEIRA; MANSUR et al., 2015). Outro 

fator que se destaca, é em relação aos pacientes que 

apresentam fraqueza, verificou-se em um estudo com 77 

pacientes em hemodiálise, que cerca de 55,8% apresentaram 

fraqueza. Essa interferência pode estar presente nos pacientes 

renais crônicos com anemia, que nesse estudo apresentou 

26,0% da amostra (COITINHO; BENETTI; UBESSI et al., 2015). 

Além das características descritas nesses estudos, 

identificou-se que outros fatores podem ser observados ou 

relatados pelos pacientes especialmente após as sessões de 

hemodiálise, como: aumento das queixas físicas, falta de 

energia, cansaço, incapacidade de manter as rotinas habituais, 

aumento das necessidades de repouso e sonolência (FRAZÃO; 

MEDEIROS; SILVA et al., 2014). Diante desse contexto, as 

intervenções de enfermagem são necessárias para a 

amenização do sintoma fadiga, tais como, controles da energia, 

do humor e da nutrição, promoção de exercícios físicos, 

estabelecimento de metas mútuas e incremento do sono 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN et al., 2016). 

Ao estudar pacientes adultos sedentários em terapia 

hemodialítica, Marchesan, Krug e Barbosa (2017), identificaram 

que os sintomas relacionados ao funcionamento cardiovascular 

afetavam as atividades de vida diárias desses indivíduos, sendo 

um achado comum as queixas de fadiga e redução de força 

muscular. Os pesquisadores implementaram um programa de 
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exercícios durante 51 sessões de hemodiálise envolvendo 

diferentes atividades como alongamento, aquecimento e 

treinamento aeróbico em bicicleta estacionária e exercícios com 

caneleiras e halteres. Todos os pacientes apresentaram 

resultados positivos com o abandono do sedentarismo, 

reforçando que exercícios físicos adequados às limitações dos 

pacientes em hemodiálise, se configuram como importante 

estratégia para melhorar a fadiga e seus efeitos negativos na 

qualidade de vida. 

Outro aspecto positivo para prática de exercícios durante 

a sessão de hemodiálise é o aproveitamento do tempo, 

considerado ocioso pelos pacientes. Levando-se em 

consideração sessões com quatro horas de duração, o paciente 

dedica em média, doze horas por semana a essa modalidade 

de tratamento. 

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura pesquisada demostrou que a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem fadiga em pacientes em diálise 

renal foi um achado comum entre os pacientes que participaram 

dos estudos. Quanto à taxonomia adotada, a NANDA-I foi 

unanimidade nas pesquisas. 

A identificação do diagnóstico de enfermagem fadiga 

mostrou-se útil na prática clínica e contribuiu para que a 

assistência de enfermagem fosse direcionada as necessidades 

dos pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. 

Sistematizar os cuidados aos pacientes, consolida o Processo 

de Enfermagem e respalda a prática clínica do enfermeiro, pois, 

possibilita avaliar aspectos essenciais e as necessidades 
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individuais dos pacientes visando a melhoria da qualidade 

assistencial.  

Quanto aos profissionais, faz-se necessário que 

compreendam a importância de identificar alterações ou 

características definidoras relacionadas à fadiga para realizar 

um cuidado diferenciado e atividades educativas junto a esses 

pacientes. Percebe-se que os resultados são positivos para o 

binômio enfermeiro/paciente, assim, as intervenções devem 

amenizar os efeitos negativos da fadiga e o seu impacto nas 

atividades de vida diária e qualidade de vida. 

A sistematização dos cuidados requer a capacitação dos 

enfermeiros para uma correta identificação do diagnóstico de 

enfermagem fadiga e também para o planejamento das 

intervenções necessárias para seu controle. Dessa forma, 

espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir 

para a divulgação de aspectos relevantes para o cuidado de 

enfermagem aos pacientes renais crônicos em diálise. 
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RESUMO: investigar as dificuldades vivenciadas pela equipe 
de enfermagem durante a assistência ao paciente em 
tratamento de hemodiálise. Trata-se de um estudo do tipo 
exploratório descritivo, com abordagem quanti-qualitativa. 
Realizado em uma instituição privada de tratamento dialítico em 
João Pessoa-PB. A amostra foi constituída por doze 
profissionais da equipe de enfermagem que aceitaram 
participar da pesquisa. A coleta de dados foi realizada no mês 
de novembro de 2013 e se deu através de um roteiro contendo 
questões norteadoras. As questões subjetivas foram analisadas 
qualitativamente utilizando-se a técnica de Análise do Discurso 
do Sujeito Coletivo. O discurso do sujeito coletivo expressou, 
em sua maioria, dificuldades relacionadas à falta de condições 
de trabalho; falta de humanização da equipe junto ao paciente; 
ao enfrentamento das reações do paciente ao tratamento; e não 
aceitação à doença pelo paciente. Essas dificuldades 
ressaltaou a necessidade de ações diferenciadas pela equipe. 
Considerando a importância do cuidado de forma integral, de 
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um bom preparo técnico e acolhimento humanizado na 
assistência ao paciente em tratamento dialítico. 
Palavras-chave: Diálise renal. Assistência ao paciente. Equipe 
de Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, existem em todo o Brasil mais de 700 

estabelecimentos habilitados pelo SUS para oferecer 

tratamentos de Terapia Renal Substitutiva (TRS) 

hemodiálise/diálise peritoneal (BRASIL, 2017). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(SBN), o número de casos novos serão de aproximadamente 

40.000 pacientes ao ano, temos um aumento gradativo de 

pacientes em TRS (126.000 pacientes em 2017) e mesmo com 

número dobrado na última década, as cínicas de hemodiálise, 

não conseguiu acompanhar o crescimento dessa população. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2018). 

O Brasil tem apresentado um crescimento de 10% por 

década de pacientes, que devido ao agravamento de quadro 

renal, tem a sobrevivência ligada a máquina de hemodiálise. 

Especialistas atribuem esse cenário extremo da doença renal 

ao reflexo de uma sociedade onde há descontrole da 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade (FOLHA 

DE PERNAMBUCO, 2017). 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC), trata-se de um 

problema de Saúde Pública. Sabemos que as limitações que a 

doença provoca resultam em irritação, tornando o cliente com 

comportamento incompreensível e não cooperativo, na maioria 

das vezes. 
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A IRC é uma enfermidade que altera o cotidiano do 

indivíduo que a vivencia, uma vez que, consiste em lesão, perda 

progressiva e irreversível das funções renais, sendo 

caracterizada também como um problema social, que interfere 

no processo de adaptação a esse novo papel que este 

desempenha na sociedade. Então, estabelece-se uma longa 

condição, no qual a pessoa precisa identificar meios para lidar 

com o problema e com todas as mudanças e limitações que 

inevitavelmente o acompanham (SIVIERO; MACHADO; 

CHERCHIGLIA, 2014).  

Hemodiálise é uma técnica de filtração que utiliza a 

difusão e a ultrafiltração para a remoção de toxinas do sangue. 

Porém, apesar de fornecer reversão da toxicidade urêmica, não 

é curativa e não restaura qualquer função endócrina ou 

metabólica como os rins normais. Seu principal objetivo é a 

reversão dos sintomas (CORDEIRO, 2016). 

Diante destes desafios e em virtude do grande 

contingente de pacientes renais crônicos em unidades 

especializadas de tratamento de hemodiálise e que sabemos 

que aumenta consideravelmente, em virtude dos hábitos de 

vida, surge a necessidade urgente de um melhor 

direcionamento da assistência de enfermagem com 

fundamentação científica e competência técnica, bem como 

deve levar em consideração os sentimentos e as necessidades 

dos pacientes e das famílias. Sem esquecer de acompanhar os 

avanços das tecnologias duras, no que diz respeito a atuar com 

máquinas complexas e sofisticadas.  

Portanto, este estudo tem como objetivos investigar as 

dificuldades vivenciadas pela equipe de enfermagem durante a 

assistência ao paciente em tratamento de hemodiálise. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório descritivo, 

com uma abordagem quanti-qualitativa, sendo realizada em 

uma instituição privada, referência em tratamento dialítico no 

estado da Paraíba, localizada no município de João Pessoa.  

A população do estudo foi composta por toda a equipe 

de enfermagem que atuava no serviço de hemodiálise da 

referida instituição. A amostra foi constituída por 12 

profissionais da equipe de enfermagem que aceitaram 

participar do estudo. 

A coleta de dados deu-se em novembro de 2013 a partir 

de um formulário de entrevista, com questões abertas e 

fechadas, elaboradas com a finalidade de favorecer o alcance 

dos objetivos estabelecidos para o estudo. 

 Os dados quantitativos foram analisados com auxílio de 

planilhas eletrônicas e representados por meio de gráficos e 

tabelas. As questões subjetivas foram analisadas 

qualitativamente utilizando-se a técnica de Análise do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), proposta por Lefèvre e Lefèvre 

(2005). O Discurso do Sujeito Coletivo constitui uma técnica de 

organização de dados discursivos em pesquisa qualitativa que 

permite resgatar o discurso como símbolo de conhecimentos 

dos próprios discursos. As figuras metodológicas da proposta 

do DSC incluem: expressão-chave, ideia central, ancoragem e 

DSC.  

Durante o estudo foram consideradas às observâncias 

éticas que tratam da pesquisa envolvendo seres humanos, de 

acordo com o que estabelece a Resolução 466/2012, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para caracterização da amostra foram utilizadas 

variáveis referentes à idade, profissão, ocupação, procedência, 

tempo de formação profissional, tempo de admissão no serviço 

que atua, tempo de experiência na área de hemodiálise. A 

seguir, apresentada em forma de tabelas e gráficos. 

 

Gráfico 1. Distribuição segundo faixa etária. João Pessoa - PB, 

2013. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Percebemos no gráfico 1 que 41,7 % da equipe de 

enfermagem encontra-se na faixa de 21 a 25 anos (adultos 

jovens), portanto, em plena idade produtiva. Entretanto, 

observam-se também profissionais com faixa etária mais 

elevada, com bastante experiência na área de atuação, 

pressupondo uma força de trabalho compatível à complexidade 

e ao trabalho desenvolvido nesses setores. 

A seguir, o gráfico 2 apresenta a distribuição da 

ocupação dos participantes. Conforme se observa 83% destes 

foi composta de técnicos em enfermagem, revelando que a 

assistência e serviços de hemodiálise é feita por estes 

profissionais, sendo necessários que o enfermeiro supervisione 
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os seus serviços e realize atividades que exige maior 

complexidade. 

 

Gráfico 2. Distribuição da ocupação dos participantes. João 

Pessoa – PB, 2013. 

 
          Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

A tabela 1 mostra a distribuição dos participantes do 

estudo de acordo com o tempo de formação, experiência 

profissional e atuação na área de hemodiálise. Em relação ao 

tempo de formação observa-se que 66,7% dos participantes 

são formados entre 1 e 5 anos, o que se considera um quadro 

de pessoal jovem e com pouco tempo de formação, onde o 

profissional ainda está desenvolvendo suas habilidades e 

consolidando os conhecimentos adquiridos na sua formação. E 

que este dados se aproxima do maior valor quanto ao tempo de 

experiência como profissionais 83,3%, evidenciando que após 

a formação, uma grande parcela destes, tiveram como primeira 

experiência a área de hemodiálise e continuam atuando na 

mesma.  

A respeito do tempo de atuação na área, o estudo revela 

que 75% da amostra atuam no serviço a menos de cinco anos, 

o que se considera um tempo reduzido quando avaliamos a 

importância da atuação dos profissionais em unidades de 

diálises, considera-se unidades críticas que exige desse 

profissional um maior embasamento científico e competência 
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para exercer as atividades de maior complexidade que 

compõem essas unidades. 

 
Tabela 1. Distribuição dos participantes do estudo de acordo com o 

tempo de formação, experiência profissional e atuação na área de 

hemodiálise. João Pessoa- PB, 2013. 

TEMPO DE FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL E ATUAÇÃO NA ÁREA 

Faixa etária Formação 
profissional 

Experiência 
profissional 

Atuação na  
área 

 F % F % F % 

1 - 5 
anos 

08 66,7 10 83,3 09 75 

6 - 10 
anos 

01 8,3 00 0,0 01 8,3 

11 - 15 
anos 

01 8,3 01 8,3 00 0,0 

16 - 20 
anos 

00 0,0 00 0,0 01 8,3 

21 e 
mais 

02 16,7 01 8,3 01 8,3 

Total 12 100 12 100 12 100 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

SCOCHI et al. (2013) esclarece que a enfermagem é um 

campo de domínio específico de conhecimentos e saberes, 

como profissão social, vem marcando história na sua evolução, 

conquistando espaços e consolidando áreas temáticas e linhas 

de pesquisa mediante a formação de recursos humanos 

altamente qualificados e com atuação e abrangência em várias 

dimensões e níveis de complexidade do cuidado a saúde. 

 

 Discurso do Sujeito coletivo 

A análise das ideias centrais e do DSC em relação às 

dificuldades vivenciadas pela equipe de enfermagem 
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durante a assistência ao paciente em tratamento de 

hemodiálise será apresentada conforme exposição das 

questões. 

 Questão 1 - Quais as dificuldades vivenciadas pelo 

Sr. (a) durante a assistência de enfermagem ao paciente em 

tratamento de hemodiálise? 

O discurso do DSC gerou duas ideias centrais. Em 

análise, a ideia central 1, evidenciada na expressão “Falta de 

material e equipamentos com defeito”, retrata que os 

profissionais encontram-se insatisfeitos em relação ao processo 

de trabalho, principalmente em virtude da falta de condições de 

trabalho relacionada ao número insuficiente de máquinas de 

hemodiálise e a defeito apresentado nas mesmas, além da falta 

de medicamentos entre outros materiais, conforme discurso dos 

participantes abaixo: 

 [...] número insuficiente de máquinas e 

que se quebram com frequência; [...] falta 

de materiais gerais, máquinas quebradas 

durante e após as sessões de diálise, 

máquinas insuficientes para o número de 

pacientes; [...] a falta de máquinas para o 

número de pacientes, quando há falta de 

água e energia, falta de materiais e 

medicação e também as cadeiras, pois eu 

acho elas muito desconfortáveis para as 

punções. 

A segunda ideia diz respeito à “falta de humanização 

da equipe” que atua junto ao paciente de hemodiálise. Nos 

depoimentos observa-se que a equipe direciona suas 

atividades de forma a atender às especificações solicitadas pela 

máquina e não as necessidades pessoais do cliente. 
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[...] o humanizar ainda está aquém da 

realidade. A postura não existe e o 

sentimento de alguns profissionais; [...] 

não é lidar com o paciente, mas sim com 

uma máquina que se liga no momento 

exato e para no momento exato; [...] a 

emoção e a razão têm que está em 

equilíbrio e não distante como percebo;  

 As pessoas com esta doença crónica progressiva e 

debilitante, requerem intervenções de enfermagem centradas 

numa capacidade humana de cuidar e na consciencialização de 

uma prática e teoria mais humanizada, científica, compartilhada 

e holística, capaz de responder às constantes mudanças na 

vida que exige uma adaptação contínua para manter a 

integridade pessoal (FERREIRA, 2017). 

 

 Questão 2 - Quais as dificuldades enfrentadas pelo 

Sr. (a) em relação ao comportamento do paciente ao longo 

do seu tratamento?  

           O discurso do DSC gerou a ideia central 1, evidenciada 

pela expressão “enfrentamento das reações do paciente” 

que retrata sobre os discursos dos participantes em relação às 

reações dos pacientes ao tratamento de hemodiálise. Nos 

discursos percebe-se a evidência de reações diversas, dente 

elas estão a rejeição aos profissionais, a retração manifestada 

pelo isolamento, o estresse, a rebeldia revelada por agressão 

verbal aos profissionais, a impaciência, a ansiedade e o 

nervosismo, reações que podem ser decorrentes da não 

aceitação da doença e do tratamento, interindo em seu 

comportamento, na maioria das vezes. 
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 [...] chegam sempre muito estressados, 

muitas vezes trata o profissional mal como 

se a pessoa tenha culpa; [...] sinto que o 

impacto é grande ao chegar ao serviço de 

hemodiálise, existe a insegurança, a 

tristeza, as mudanças no trabalho, no 

convívio com a família, na alimentação, 

em medicações; [...] não se aceitam como 

estão e acabam descontando sua revolta 

em nós profissionais; [...] a ansiedade, a 

resistência ao tratamento, o nervosismo e 

o medo do tratamento. 

 Ressalta-se ainda, que as alterações na vida das 

pessoas acometidas são, particularmente, incômodas e 

contínuas, podem sentir-se diferentes e excluídos por terem 

restrições alimentares, ingestão hídrica reduzida e controlada, 

necessidade contínua de medicamentos e a submissão ao 

tratamento de diálise para continuação das suas vidas 

(FERREIRA, 2017). 

A segunda ideia “não aceitação do tratamento e 

doença”, evidencia o fato do cliente não aceitar as 

modificações no modo de viver, na sua vida pessoal, familiar, 

social e nas suas atividades profissionais,  

[...] temos pacientes que não aceitam o 

tratamento e entendemos também é muito 

difícil, mas não merecemos os maus 

tratos; [...] a rebeldia do paciente em 

aceitar o tratamento, principalmente os 

pacientes mais jovens, porque modifica o 

modo de viver; [...] a falta de 

compreensão, a não aceitar o que está 
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acontecendo com ele, o querer que as 

coisas sejam do seu modo, paciente que 

se irrita com facilidade, que não respeita o 

colega de tratamento, não colaboram a 

equipe de enfermagem; 

Na verdade, a dependência de uma máquina produz 

estados físicos e emocionais que impedem a realização de 

grande parte das atividades quotidianas. Esta realidade 

existencial, pode ter efeitos negativos no processo de saúde-

doença, tanto na transição, quanto na adaptação à situação, 

impedindo-a de gerir eficazmente o quotidiano de vida e de 

doença (FERREIRA, 2017). 

As mudanças acontecem no convívio social, no núcleo 

familiar, na manutenção do trabalho e até mesmo na imagem 

corporal, influenciam o paciente, e pode afetar a adesão ao 

tratamento e o prognóstico da doença (HERBIAS et al., 2017). 

 

 Questão 3 - O que a enfermagem pode fazer para 

ajudar ao paciente renal crônico a aceitar o seu 

tratamento? 

Nesta questão foram identificadas duas ideias centrais. 

Na primeira ideia, expressada por “Assistindo bem o 

paciente”, os participantes revelam nos seus discursos, a 

preocupação e a consciência da necessidade de cuidar do 

paciente com atenção.  
Cuidar do paciente com atenção, paciência e 

compreensão; [...] assistir o paciente durante o seu 

tratamento para que assim possa conhecer quais 

são suas dificuldades apresentadas; [...] tornar seu 

ambiente de tratamento confortável e tranquilo, 

mostrando-os transparência e segurança a cada 

procedimento realizado; [...] tratando os pacientes 
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bem, sempre com alegria, nunca com ignorância, 

que atrapalha bastante no tratamento deles. 

Como se observa, os participantes destacam como 

requisitos para um bom funcionamento e acolhimento do 

cliente, além das tecnologias duras já citadas anteriormente, 

uma assistência humanizada por parte dos profissionais que 

envolva atenção, paciência, interesse, alegria e compreensão. 

Em relação à segunda ideia central “Orientando sobre 

a doença e o tratamento”, ressaltam a importância da 

orientação ao paciente, esclarecendo dúvidas sobre os efeitos 

da hemodiálise no organismo, assim como as consequências 

da sua não realização.  

Nos depoimentos, observa-se o questionamento sobre 

a dieta, realização de atividade sexual, execução de atividades 

da vida diária, ingestão de bebidas alcoólicas, realização de 

atividades físicas e continuidade do exercício profissional. O 

medo e ansiedade em relação à utilização das máquinas são 

comuns nos clientes de hemodiálise.  
[...] esclarecendo sobre sua patologia e sobre o 

seu tratamento, pois quando o paciente conhece 

sobre sua doença e seu tratamento ele contribui 

muito mais, apesar daqueles que são resistentes; 

[...] explicando como vai ser o tratamento de fato, 

o que pode acontecer nas primeiras sessões de 

hemodiálise, apoiá-los nos momentos de 

desespero, pois há um grande impacto do 

paciente ao iniciar a hemodiálise; [...]  explicando 

ao paciente a função das máquinas, o que ela faz 

durante as quatro horas, é o que o rim faz nas vinte 

e quatro horas; 

Cabe destacar a importância do papel do enfermeiro que 

assiste esse usuário, que necessita direcionar os seus cuidados 

de forma individualizada, promovendo um cuidado 
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sistematizado e direcionado a promover as sensações 

positivas, encorajar o autocuidado e favorecer a autonomia 

destas pessoas. É extremamente importante as explicações e 

a informação para o paciente e sua família em relação à doença 

renal crônica, opções de tratamento e complicações potenciais 

(FREITAS; MENDOÇA, 2016). 

Importante salientar ainda que é de responsabilidade do 

enfermeiro a transmissão de conhecimentos sobre a doença 

para o paciente e seus familiares, promovendo deste modo, 

conforto e auxiliando-os, para que aprendam a conviver melhor 

com essa doença crônica. O paciente necessita entender 

perfeitamente, desde o início do programa hemodialítico, que 

sua negligência no tratamento lhe trará graves consequências 

(RIBEIRO et al., 2016). 

A vivência de um desequilíbrio no estado de saúde como 

a Insuficiência Renal Cronica (IRC) é uma situação que 

confronta a pessoa com o perigo de perder a integridade física 

e psíquica, lugar na família e na sociedade. A família, por sua 

vez, também passa por transição na sua organização e 

funções, necessitando de adaptação. Pela complexidade da 

situação, à medida que a doença evolui, as necessidades de 

adaptação familiar tendem a aumentar (FERREIRA, 2017). 

 

 Questão 4 - Acredita que sua participação contribui 

na evolução do tratamento? De que forma? 

O DSC em resposta a questão 04, originou duas ideias 

centrais. A primeira “Confiança do paciente”, evidencia a 

percepção dos profissionais sobre a importância do seu papel 

na evolução do tratamento do cliente. 
[...] acredito somos uma das chaves importante e 

contribuímos bastante no tratamento; [...] tenho 
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grande participação na evolução do paciente, pois 

há necessidade de orientá-los bem, sobre 

algumas restrições existentes, a boa alimentação 

evitando a desnutrição, como também 

mensalmente alteração nos exames de laboratório 

que estão relacionados a alimentação; [...] acredito 

que sim, pela confiança carinho e atenção. 

Silva et al. (2016)  destaca que entre os profissionais de 

saúde, o enfermeiro é quem atua de modo mais próximo aos 

pacientes, tendo admirável função como educador, além do 

compromisso ético e profissional. Sua atuação na prevenção e 

progressão da doença renal crônica se explica na assistência 

prestada de forma sistemática aos pacientes, sem discriminar 

ações específicas de prevenção e da progressão, como sendo 

um processo inseparável. 

A segunda ideia retrata que os profissionais contribuem 

na evolução do tratamento estimulando-os à “superação”, uma 

vez que os discursos expressam o encorajamento, a superação 

dos medos e preocupações; levando-os a perceber o prazer da 

vida em família e da companhia de amigos, bem como a 

importância da busca pela religião como apoio.  

[...] compartilhar com eles seus problemas 

mostrando que podem superar medos e 

preocupações, que podem ter uma vida quase 

semelhante a anterior; [...] ensiná-los que não 

devem viver exclusivamente para o tratamento. 

Devem perceber o prazer da vida em família e da 

companhia de amigos e principalmente ter fé em 

Deus; [...] sempre o escutando e aconselhando da 

melhor forma possível; 

 Segundo Debone et al. (2017), na prática da 

enfermagem a dimensão técnica pode ser redirecionada, pois o 

cuidado pode auxiliar aquele que pode está emocionalmente 
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fragilizado, amenizando suas aflições e temores, a partir da 

aproximação do cuidador durante a execução de uma técnica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os profissionais de enfermagem vivenciaram várias 

dificuldades durante a assistência ao paciente renal crônico em 

tratamento de hemodiálise, a saber: falta de condições de 

trabalho relacionada a materiais e equipamentos; falta de 

humanização da equipe junto a este paciente; enfrentamento 

das reações do paciente ao tratamento e a não aceitação do 

paciente ao tratamento e doença. 

Os discursos evidenciam o fato do cliente em terapia 

por hemodiálise não aceitar a doença e tratamento pelas 

modificações ocorridas em detrimento da realização do  

tratamento, principalmente por ter que passar a depender de 

uma máquina. Ainda evidenciam sentimentos diversos 

representados por medo e ansiedade relacionados ao 

tratamento e ao uso das máquinas. 

O profissional que atua junto a este paciente deve 

estimulá-lo, a adquirir independência, encorajar o autocuidado, 

manutenção de uma vida normal com relações de trabalho, 

família e atividades pessoais.  

Conclui-se que os profissionais de enfermagem devem 

ser orientados de forma a compreenderem que é possível 

desenvolver ações diferenciadas na assistência ao paciente 

renal crônico. A orientação e esclarecimento à família quanto 

aos cuidados também contribuem para que o cliente de 

hemodiálise tenha uma boa adesão ao tratamento. Ressalta-se 

que para cuidar de forma integral deste ser se faz necessário 
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um bom preparo técnico e acolhimento humanizado da equipe 

que o assiste. 
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RESUMO: A utilização de plantas medicinais é uma prática 
milenar onde o ser humano interage com a natureza a fim de 
suprir as suas necessidades. O Brasil é um país com uma vasta 
diversidade vegetal possibilitando à população o benefício do 
uso de plantas para fins terapêuticos. Nesta perspectiva, esse 
trabalho teve como objetivo analisar o processo de cicatrização 
cutânea em modelo animal, utilizando o extrato vegetal da romã 
(Punica granatum L.). O extrato hidroalcoólico das cascas da 
romã foi obtido através de um processo de maceração dinâmica 
durante 10 dias. No experimento foram utilizados  30 
camundongos. Para avaliação da atividade cicatrizante os 
camundongos foram distribuídos em três grupos de dez animais 
cada (n=10): GCP-Grupo Controle Positivo, GCN-Grupo 
Controle Negativo, GEx-Grupo Tratamento Punica Granatum L. 
Na avaliação da cicatrização da ferida, foi verificado que o 
grupo teste, obteve resultados mais satisfatórios no final dos 14 
dias de tratamento. O grupo tratado com o extrato da romã 
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apresentou ao final do experimento um percentual de contração 
de bordas maior que os grupos controle após o desprendimento 
da crosta. O GEx também indicou menor sensibilidade ao toque 
devido ao potencial fitoquímico analgésico contidos na casca da 
romã. Os resultados obtidos através deste experimento 
demostraram que o uso tópico do extrato da Punica granatum 
aplicado sobre lesões excisionais em Camundongos apresenta 
grande potencial cicatrizante. 
Palavras-chave: Romã. Fitoterapia. Cicatrização. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Conhecida como a ciência que estuda as plantas 

medicinais e sua eficácia na cura e no tratamento de diversas 

patologias, a fitoterapia é considerada uma prática milenar. No 

ano de 1500 a.C., foram registrados em “Ebers Papirus” as 

primeiras formas de utilização de plantas medicinais contendo 

811 indicações e 700 substâncias. Estas anotações relatavam 

informações como nomes, doses e recomendações 

terapêuticas a respeito de plantas medicinais como: Ginseng 

(Panaxspp), Ephedraspp, Cassia sp e Rheumpalmatum. 

(RIBEIRO, 2014; BADUY, 2013). 

O Brasil sendo detentor de uma vasta diversidade 

vegetal, o povo brasileiro se beneficia com o uso de plantas 

medicinais onde muitas delas já são reconhecidas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), além de manter a 

tradição cultural e apresentar alternativas aos medicamentos 

alopáticos. Muitas comunidades buscam nas plantas medicinais 

alternativas para tratar suas enfermidades como também as 

utilizam a fim de prevenir doenças como também potencializar 

tratamentos.   
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Compreende-se por planta medicinal qualquer erva com 

determinada ação terapêutica que é utilizada pelo homem para 

tratar diversas enfermidades (LIMA et al., 2015). Os 

fitoterápicos são medicamentos elaborados pela indústria 

farmacêutica apenas com ingredientes vegetais de forma não 

isolada (ÂNGELO & RIBEIRO, 2014). Segundo Diniz (2011), o 

mecanismo de ação do medicamento fitoterápico é semelhante 

ao do medicamento sintético, pois é fundamentado em 

princípios ativos que agem em uma determinada disfunção.  

Um dos fatores mais importantes que nos leva a essa 

pesquisa é o fato da Organização Mundial de Saúde ter 

aprovado em 2006 pela Portaria nº 648, a Política Nacional de 

Atenção Básica que inclui as plantas medicinais no SUS. O que 

torna importante a investigação experimental em plantas 

medicinais a fim de observar suas atividades farmacológicas, 

com intuito de garantir sua eficácia e segurança. Direcionando 

novos estudos com plantas medicinais, enfatizando as plantas 

que constam na Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao Sistema único de Saúde - SUS (Renisus), em 

2009, que está baseada nas espécies de maior utilização 

popular e com potencial terapêutico que podem gerar produtos 

de interesse ao SUS (BRASIL, 2009).  

Dentre as 71 espécies apresentadas nessa lista, está a 

espécie Punica granatum L., pertencente à família Punicaceae 

e popularmente conhecida como romã. Este vegetal é 

constituído por flores, cascas, frutos, raízes e sementes e sua 

aplicabilidade é devido aos seus poderosos constituintes 

fitoquímicos com funções antioxidantes, anti-inflamatórias, 

antimicrobianas como: flavonóides, polifenóis, ácido ascórbico, 

taninos, alcalóides, ácidos graxos e ácido ursólico, bem como 

por ser rica em vitaminas A, C e E, importantes no processo de 
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regeneração da pele, o que sugere potencial para processos de 

cicatrização (SHARIFIYAN et al., 2016. ASGARY et al., 2014. 

NASCIMENTO et al., 2016; RAMOS, 2016; COSTA, 2017; 

SILVA, 2013; BADUY, 2013; HAFEEZ et al, 2016).  

O uso etnofarmacológico dessa espécie, está 

principalmente associado a sua ação antiinflamatória. Estudos 

científicos têm ampliado o leque dos efeitos dessa punicaceae, 

atribuindo-lhe importantes propriedades fisiológicas tais como, 

bactericida tópica, cardioprotetora, atuando também nos 

parâmetros bioquímicos, no tratamento de úlceras bucais, por 

suas características cicatrizante, antioxidante, 

imunomoduladora e bactericida (NASCIMENTO et al., 2016; 

BADUY, 2013; MODAEINAMA et al., 2015). 

Frente ao tema,o processo fisiológico da cicatrização é 

um estágio orgânico de reparação do tecido lesado. O processo 

de cura da lesão tem como objetivo inicial o breve fechamento 

do ferimento, seguido da iniciação de uma cicatriz eficiente e de 

aparência estética adequada (MASI et al., 2016). 

O processo de cicatrização é convenientemente dividido 

em três fases que interagem entre si de forma contínua e 

temporal, são elas: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de 

remodelagem.  

Após o trauma, na fase inflamatória inicia-se o 

extravasamento sanguíneo que preenche a área lesada com 

plasma e elementos celulares, principalmente plaquetas.  A 

agregação plaquetária e a coagulação sanguínea geram um 

tampão, rico em fibrina, que além de restabelecer o controle do 

sangue e formar uma barreira contra a invasão de 

microrganismos, organiza matriz provisória necessária para a 

migração celular. Essa etapa dura cerca de 3 dias, tempo esse 

que será necessário para que ocorra a migração de células de 
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defesa, como os macrófagos, neutrófilos, mastócitos (MASI et 

al., 2016; SALGADO et al., 2016; QING, 2017). 

O macrófago é uma célula essencial para o reparo 

durante a fase de inflamação, pois ela degrada componentes 

no tecido conjuntivo lesado, além de, todo papel fagocitário a 

mesma atrai fatores químicos para a estimulação de 

fibroblastos e formação do tecido de granulação, favorecendo 

as próximas fases do processo (QING, 2017; WANG et al., 

2018). 

Na fase proliferativa se caracteriza pelo fechamento da 

lesão propriamente dito. Compreende: reepitelização, que se 

inicia horas após a lesão, com a movimentação dos fibroblastos 

e dos miofibroblastos, células epiteliais oriundas tanto da 

margem e no centro da lesão, tendo uma principal função de 

contrair a ferida. A angiogênese é responsável por formar o 

chamado tecido de granulação responsável pela ocupação do 

tecido lesionado cerca de quatro dias após a lesão, a partir dos 

vasos pré-existente, através da hemostasia das plaquetas na 

fase inflamatória (WANG et al., 2018). Os fibroblastos 

convertem o colágeno como forma de aumentar o poder da 

matriz extracelular necessária ao preenchimento, fechamento e 

crescimento celular enquanto os novos vasos sanguíneos 

carreiam oxigênio através da hemoglobina e nutrientes 

necessários ao processo local (MASI et al., 2016). 

Como o decorrer da fase de remodelamento trata-se de 

um processo lento, que inicia desde a formação do tecido de 

granulação e da reorganização da fibras de colágeno, essa fase 

é marcada por maturação dos elementos e alterações na matriz 

extracelular, ocorrendo o depósito de proteoglicanos e colágeno 

tipo 1. Em fase mais tardia, os fibroblastos do tecido de 

granulação transformam-se em miofibroblastos,  comportando-
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se como um tecido contrátil responsivo aos agonistas que 

estimulam o músculo liso, que estão diretamente relacionadas 

com o tamanho da cicatriz (COSTA, 2017). Ocorre, 

concomitantemente, reorganização da matriz extracelular, que 

se transforma de provisória em definitiva, cuja intensidade 

fenotípica, observada nas cicatrizes (WANG et al., 2018). Com 

a evolução do processo, acentua-se a deposição de colágeno, 

por fim inicia-se a apoptose e células endoteliais, formando 

finalmente a cicatriz (BATISTA et al., 2015; SALGADO et al., 

2016). 

Nesse contexto nota-se cada vez mais o interesse pelo 

conhecimento do uso de plantas medicinais em cicatrizações 

de pele. Segundo Leindecker (2016), pesquisadores da área da 

saúde são despertados a buscar nos fitoterápicos como 

alternativas para tratamentos de diversas afecções, 

principalmente pelas possibilidades de menores custos, fácil 

acesso e menores reações adversas, possibilitando aos 

usuários uma gama de cuidados, como também pela 

preocupação  ao surgimento de uma microbióta resistentes 

devido ao uso indiscriminado de antibióticos na prática clínica. 

Por este ângulo, o presente trabalho objetivou estudar o 

potencial de cicatrização do extrato vegetal da Punica granatum 

L. (Romã) em ferimentos cutâneos utilizando o modelo murino. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa experimental, do tipo pré-

clínica em modelos murinos. 

A pesquisa foi desenvolvida na UNIFACISA no 

Laboratório de Farmacologia e no Núcleo de Investigação 
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Experimental- NIEX, na cidade de Campina Grande – PB, no 

período de junho a Outubro de 2018. 

 

COLETA DE MATERIAL VEGETAL 

 

As romãs utilizadas no preparo do extrato foram 

adquiridas na Feira Central de Campina Grande- Paraíba. 

 

OBTENÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO 

 

O material vegetal foi levado ao Laboratório de 

Farmacologia da UNIFACISA, onde foi preparado o extrato 

hidroalcoólico. Para a elaboração do mesmo, os frutos foram 

devidamente higienizados e em seguida foram segmentos os 

componentes (casca, polpa, semente), ficando apenas com as 

cascas, que foram submetidas a secagem em temperatura 

ambiente até que a amostra fosse completamente seca.  

Em seguida o mateiral seco (150g) foi fragmentado em 

porções menores e colocados em maceração em uma solução 

extratora (álcool - água 70/30), durante 10 dias com agitação 

diária. Após este tempo, foi realizada uma filtração simples com 

peneira de malha fina, obtendo-se assim o extrato bruto líquido 

que foi filtrado e rotaevaporador à pressão reduzida para 

obtenção do extrato seco, que rendeu 42g.  

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE IN VIVO 

 

ANIMAIS 
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Foram utilizados na pesquisa 30 camundongos machos 

da linhagem Swiss, com idade de aproximadamente 90 dias, 

pesando cerca de 40g, provenientes do Biotério- UNIFACISA. 

Estes ficavam agrupados em gaiolas de polietileno, 

respeitando o limite de três animais por gaiola, mantendo suas 

condições ideais de temperatura, iluminação e ciclo de 

claro/escuro de 12h, com alimentação livre e adequada (tipo 

pellets) bem como água (ad libitum) filtrada disponível em 

garrafas graduadas de polietileno. Esses animais foram 

agrupados em três grupos conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1. Agrupamento dos camundongos selecionados para a 
pesquisa 

         GRUPO QUANTIDADE    TRATAMENTO 

Grupo 1 Controle 
Positivo 

10 animais Fibrinase®- GCP 

Grupo 2 Controle 
Negativo 

10 animais Creme Base- GCn 

Grupo 3 
Tratamento 

10 animais Creme Base com 
Extrato bruto- GEx 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 
PREPARAÇÃO DAS FORMULAÇÕES ESTUDADAS  
 

A formulação contendo o extrato da Punica Granatum L. 

foi produzida no Laboratório de Farmacologia da Unifacisa. 

Para preparação da formulação do extrato da romã 

utilizou-se uma base creme não-iônico na qual foi incorporada 

o extrato de Punica granatum para obtenção de uma 

formulação final a 3% (m/m) A incorporação do extrato a base 

foi realizada em gral de porcelana até atingir uma formulação 

homogênea de coloração amarela, que em seguida foi 
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acondicionada em recipiente de plástico estéril, devidamente 

selado e preservado a 4 °C.  

Creme base não-

ionica..........................................................................................27 g 

Extrato seco bruto de P. 

granatum......................................................................................3 g 

 Já o produto do grupo controle positivo (GCp) foi tratado 

com Fibrinase® (Cristália), no qual segundo a bula do 

produto cada grama possui: 

O equivalente a 1 U (Loomis) de fibrinolisina, 666 U de 

desoxirribonuclease e 10 mg de cloranfenicol;   

Excipiente: Petrolato base; 

 

Creme base não-ionica............................................27g 
Extrato da Punica granatum......................................3g 
 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 
O estudo foi constituído por três grupos, cada um 

contendo 10 animais, que foram eutanásiados com 14 dias de 

experimento. Os grupos ficaram configurados da seguinte 

forma:  

Grupo 1: Controle positivo (Fibrinase®) –GCp utilizado 

comumente como tratamento de feridas (PERINI et al., 2015).  

Grupo 2: Controle Negativo (Creme base)- (GCn) – 

Creme base não-iônica sem extrato.  

O uso de um controle do veículo que contém a mesma 

formulação e excipientes que o produto do estudo, sem o 

agente ativo, é recomendado como um braço comparador para 

ensaios de produtos de tratamento de feridas envolvendo 

drogas, produtos combinados, produtos biológicos e 
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dispositivos (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION et al., 

2006). 

Grupo 3: Grupo tratamento Punica Granatum L. 

(GTPG) – Creme base não-iônica contendo 3% do extrato 

hidroalcoolico bruto de P.Granatum. 

Os tratamentos foram aplicados uma vez ao dia, durante 

os 14 dias de experimento em quantidade suficiente para cobrir 

a ferida, com auxílio de uma Alça de Platina. 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foi realizada diariamente com auxílio de paquímetro 

digital, a medição das extremidades da lesão, seguindo o 

padrão de face lateral direita e borda inferior.  

Após o cálculo da área, o processo cicatricial foi avaliado 

em porcentagem seguindo a fórmula (área inicial - área do dia 

da medida) ÷ área inicial x 100 = % da redução no dia da 

medida (VIEIRA et al., 2015). 

Também foi analisado o aspecto inflamatório/reparativo 

observando as características físicas e teciduais da cicatrização 

bem como se houve presença de secreção purulenta, 

comparados os achados entre os grupos experimentais e os 

grupos controle. 

 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

Os animais foram previamente pesados e separados em 

gaiolas identificadas de acordo com o seu respectivo tratamento 

aplicado. Conhecido o peso dos animais, foram realizados os 

cálculos para o processo anestésico que antecedeu a indução 

da ferida. A solução anestésica foi preparada conforme 

preconizado por MASSONE (2011), através da sinergia de 
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cloridrato de ketamina a 5% e cloridrato de xilazina a 2%, na 

proporção de 1:1. A partir desta solução, foram calculadas a 

dose individual de cada animal obedecendo à proporção de 0,2 

ml da referida mistura para cada 100 g de peso do animal, 

injetadas via intramuscular na pata do animal. Após um período 

de latência média de 2 minutos, foi verificada a prostração 

completa de cada animal, confirmada pela diurese espontânea 

comumente apresentada, respiração superficial e acelerada, 

além de abolição total de reflexos palpebrais. 

 

INDUÇÃO DAS FERIDAS  

 

Os animais já anestesiados foram mantidos em decúbito 

ventral, e em seguida foi realizada a tricotomia manual do dorso 

com a ajuda de um aparelho elétrico de depilação. Foi realizada 

a antissepsia com solução de álcool à 70%, sendo em seguida 

o campo operatório delimitado com o uso de uma gaze. Com a 

utilização de um punch metálico (diâmetro = 6,3 mm) com 

lâmina cortante na sua borda inferior, foi demarcada e 

delimitada uma área na região dorsal do tórax para a remoção 

de um segmento circular de pele, com o auxílio de uma tesoura 

de Metzenbaum curva e uma pinça dente de rato, expondo as 

fáscias musculares e padronizando desta forma o tamanho da 

ferida. 

 

AVALIAÇÃO DAS FERIDAS  

 

Os animais foram avaliados a cada 24 horas durante 14 

dias para a reaplicação dos tratamentos tópicos. 

Adicionalmente, a mensuração da área da ferida foi realizada 

após a indução da lesão (dia 0) e nos dias 3, 5, 7, 9, 11, 14, com 
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auxílio de um paquímetro digital antes da aplicação dos 

tratamentos, medindo o diâmetro látero-lateral (r) e crânio 

caudal (R), obtendo assim a medida do maior e menor diâmetro 

para cálculo da área total da ferida. Além disso, nos períodos 

supracitados foram analisados parâmetros clínicos 

macroscópicos referentes a lesão, como: edema, exsudação, 

formação de crosta fibrino-leucocitária, hiperemia e 

sensibilidade ao toque. 

A contração da lesão foi avaliada mediante cálculo da 

área da ferida por meio da medição dos diâmetros maior e 

menor, utilizando a seguinte equação matemática: 

 

Área da ferida = R x r x  

 

Onde A representa a área (mm2 ), “R” o raio maior e “r” 

o raio menor. O cálculo do percentual de contração (%) foi 

expresso através da equação matemática por Póvoas (2015), 

onde A0 representa a área inicial da ferida, ou seja, obtida logo 

após o procedimento cirúrgico, e Ai área da ferida no dia 

avaliado:  

 

Percentual de contração (%) = A0 – Ai / A0 x 100 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados de área e contração das feridas, 

expressos em média ± E.P.M (erro padrão da média), 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de 

Tukey, considerando-se estatisticamente significativos os 

valores comparados ao nível de 5% de significância (p ˂ 0,05) 

com o intuito de verificar possíveis diferenças entre os grupos 
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nos períodos 3, 5, 7, 9, 11 e 14 dias para os dados 

morfométricos. Para análise dos dados obtidos nos resultados 

utilizou-se o programa estatístico GraphPadPrism 7.0 (San 

Diego, CA, EUA). 

 

CRITÉRIOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

No que se refere aos aspectos éticos, todos os 

procedimentos de manipulação dos animais foram submetidos 

à avaliação da CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais 

do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento – CESED, 

que obedece aos critérios estabelecidos na Lei nº 11.794, de 08 

de outubro de 2008, que trata da criação e da utilização de 

animais em atividades de ensino e pesquisa científica, em todo 

o território nacional, realizado dentro das Normas Internacionais 

de Proteção aos Animais, da Diretriz Brasileira para o cuidado 

e a utilização de animais para fins científicos e didáticos – DBCA 

(BRASIL, 2013). Foi aprovada pelo Comitê de Ética de Uso de 

Animais (CEUA) do CESED do Centro Universitário 

UNIFACISA com protocolo número 0077/09102018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA DAS FERIDAS   

 

Com poucos fatores externos que influenciassem na 

cicatrização das lesões, a evolução das feridas foi 

gradativamente progredindo para o fechamento completo em 

todos os grupos. A análise macroscópica (tabela 2) foi 

elaborada a partir da presença e ausência de aspectos 

morfológicos e clínicos observados nas feridas de cada grupo 
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durante os 14 dias de estudo. A análise macroscópica possui 

caráter particular do pesquisador, contudo, associada a outros 

estudos é de grande importância para a condução e 

acompanhamento da cicatrização dérmica.  

No 3º dia de análise pós cirurgia foi observada a 

presença de uma crosta aderida a lesão de todos os grupos. Os 

GCp e GCn apresentaram uma crosta delgada, presença de 

bordas edemaciadas e sensibilidade ao toque observada 

durante a aplicação diária do medicamento. Essa crosta foi 

desprendida no 9º dia de experimento deixando à mostra uma 

lesão que progredia para a cicatrização, com ausência de 

secreção. No Gex essa crosta estava fixada em toda a extensão 

da ferida, não apresentava bordas edemaciadas e sensibilidade 

ausente. Essa crosta protetora possuía aspecto mais espesso 

quando comparada aos grupos controle devido a aderência e 

acúmulo da solução contento o extrato e se desprendeu no 11º 

dia expondo uma cicatriz delgada e de aspecto limpo, seco e 

bem reduzido.  

Em suma, o GEx apresentou manifestações clínicas 

positivas em relação aos demais grupos, como por exemplo, 

ausência de bordas edemaciadas, ausência de sensibilidade ao 

toque, ausência de exsudação após o primeiro dia de análise, 

bem como cicatrizes com a aparência limpa e livre de 

inflamações.  

Segundo Spear (2012), no avanço do processo cicatricial 

espera-se a redução da produção de exsudado decorrente do 

ferimento. Batista (2015), observa em seu estudo sobre 

atividade cicatrizante da planta Luehea divaricata (açoita-

cavalo) que a atividade exsudativa só ocorreu no intervalo 

inicial da ferida, o que justifica a redução de secreções no GEx 

após o primeiro dia pós-cirúrgico. 
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Primeiramente, foi verificado ausência do edema de 

borda no GEx, diferente do GCp, o que pode ser justificado por 

seu efeito antiinflamatório da espécie Punica granatum, e que 

foi cientificamente validada por Schubert (1999), que analisou o 

potencial dos flavonóides extraídos, que demonstraram 31-44% 

de inibição da ciclooxigenase. O mesmo identificou também a 

presença de ácidos graxos frente a propriedades antioxidantes 

e inibidoras da enzima eicosanóide que está diretamente ligada 

a inflamação, prostaglandinas e histamina. 

 

Tabela 2 – Aspectos macroscópicos apresentados pelos 

diferentes grupos tratados – Grupo tratamento Punica 

Granatum (GEx), Grupo controle positivo (GCp) e Grupo 

controle negativo (GCn).   

 

Tratamento GEx GCp GCn 

0-7 
DIAS 

Aspecto limpo, 
seco, crosta 
fibrinoleucocitári
a espessa, 
presença de 
tecido de 
granulação e 
perda 
sensibilidade. 

Aspecto 
limpo, seco, 
com crosta 
delgada e  
aderida, 
Bordas 
edemasiada
s, ausência 
de 
secreções 
purulentas e 
presença de 
tecido de 
granulação.  

Aspecto 
limpo, 
crosta 
delgada e 
aderida a 
epiderme, 
bordas 
edemaciada
s. 

    

8-14 DIAS Presença de 
tecido de 

Aspect
o limpo e 

Feridas 
com aspecto 
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granulação. 
Feridas de 
aspecto 
limpo, com o 
apareciment
o de uma 
crosta 
protetora 
que veio a 
cair no 11º 
dia. Aspecto 
róseo claro. 

seco, com 
feridas em 
franca 
progressão 
para oclusão 
da lesão. 
Crostas 
desprendida
s no 9º dia. 
Tecido com 
tonalidade 
róseo 
pálido. 

limpo, seco. 
Presença de 
crosta em 
alguns 
animais e 
sensibilidad
e ao toque. 
Sinas de 
tecido 
frouxo em 
alguns 
animais. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 
 

Os grupos GEx e GCp, no dia 14, apresentaram, de 

maneira similar, um aspecto róseo claro nas lesões, 

caracterizada pela atividade proliferativa da cicatrização (Fig. 

1). O GEx obteve uma área da lesão menor devido a ação 

estimuladora da produção de fibroblastos e na síntese de 

colágeno sobre a derme, evidenciado em humanos por Aslam 

et al, (2006). À medida que as estruturas sofrem maturação, o 

volume da cicatriz diminui gradualmente e a coloração da ferida 

passa do vermelho para o róseo pálido que caracteriza o 

processo cicatricial (BATISTA et al, 2015). 

Além disso, o GEx apresentou menor sensibilidade ao 

toque durante a aplicação dos tratamentos, quando 

comparados ao GCn. Tal achado pode estar relacionado aos 

efeitos antinociceptivos oriundos dos fitoconstituintes da 

espécie Punica granatum, comprovados por  Bragria (2010), 

onde foi demonstrada pelo extrato da Punicaceae na dose de 

500 mg / kg que  concedeu uma analgesia na porção inferior na 

cauda dos animais que exibiram atividade analgésica de 
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maneira dose dependente com a analgesia chegando a um 

percentual de até 77,61%, enquanto que a droga padrão de 

indometacina apresentou analgesia percentual de 59,49%. 

Confirmando o fato de que o extratos contêm os componentes 

bioativos ativos polares, responsável por essa atividade. 

Por outro lado, o GCn, no qual foi utilizado como 

tratamento apenas a base não iônica, foram observadas lesões 

de borda com a presença de crostas delgadas, que ficaram 

evidentes entre os dias 3º e 7º dia, sendo estas aderidas a 

epiderme, além da sensibilidade ao toque, observado, no 

momento da reaplicação da solução tópica. Foram visualizados 

bordas da lesão com aspecto edematoso e exsudação 

moderada até o 3º dia (Fig. 1). A maioria dos animais do grupo, 

apresentou lesão com aspecto edematoso, o que, ainda assim, 

não interferiu na regressão da ferida. Diferente do GEx que 

devido a uma alta taxa de taninos da espécie vegetal 

proporcionou uma precipitação da crosta fibrinoleucocitária, 

apresentando consistência espessa, o que consequentemente 

favoreceu para que crosta ficasse maior tempo aderida a lesão, 

evidenciado do dia ( 3° até o 11°) na figura 1. 

 
Figura 1 -  Evolução macroscópica das feridas dos grupos 
tratados no intervalo de 14 dias.   

  
 DIA 0 DIA 3 DIA 5 DIA 7 DIA9 DIA11 

 
DIA 14    

GEx 
 

       

G
Cp 
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G
Cn 

       

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 
Em relevância, os animais de todos os grupos 

demonstraram a atividade cicatrizante, bem como ausência de 
sinais de infecção na lesão, como também sistêmica. Quanto a 
presença de crosta, os GCn e GCp apresentaram formação 
superficial a partir do 3º dia do pós-cirúrgico, mostrando-se 
antecipada no Gex.  
 
ANÁLISE MORFOMÉTRICA DAS FERIDAS 
 

De acordo com o que foi descrito anteriormente na 

metodologia, foram analisadas as medidas das formas externas 

das feridas de cada animal, calculando assim para cada grupo 

o percentual (%) de contração, tendo como parâmetro o 

momento pós-cirurgico, denominado de dia 0. Para esse 

cálculo, as lesões foram mensuradas a cada dois dias (0, 3, 5 

7, 9, 11 e 14 dias), determinando assim a taxa de contração 

média diária das feridas (mm²/dia) disposta na tabela 3.  

Tabela 3 – Dados morfométricos indicadores da evolução 
cicatricial dos grupos tratados – Grupo controle positivo (GCp), 
Grupo controle negativo (GCn) e Grupo tratamento Punica 
Granatum (GEx). 

  
GRUPO
S 

0° DIA 
(mm²) 

3° DIA 
(mm²) 

5°  
DIA 
(mm²) 

7° DIA 
(mm²) 

9° 
DIA 
(mm²)  

11° 
DIA 
(mm²) 

14° 
DIA 
(mm²) 

GEx 30,83 
2,03 

26,54 
2,54 

23,58 
2,24 

19,05 
2,63 

13,09 
2,72 

4,64 
0,69 

2,97 
0,62 

GCP  32,90 
1,23 

19,28 
2,42 

15,36 
2,06 

9,38 
0,72 

4,28 
0,44 

4,73 
0,38 

4,23 
0,44 
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Os valores representam média ± E.P.M. (N=10/grupo). *p < 0,05 em 
comparação aos grupos.  Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O GEx e GCp apresentaram a cicatrização das feridas 

no sentido craniocaudal (R), quando comparados ao GCn, 

expressados através do paquímetro. No 9° dia, o grupo tratado 

com o extrato da P. granatum L. (GEx) apresentou uma 

diferença quanto a média de contração (10,30), o que pode ser 

explicado pela crosta ainda aderida sobre a lesão de alguns 

animais, havendo uma variância estatística (p>0,05).   

Quando comparado ao GCp a porcentagem de 

contração da ferida, com valor em torno de 88,44%, seguido de 

55,93% do GEx, e 75,64% em GCn, tal achado, referente ao 

grupo GEx, foi vinculado a crosta no ambiente da lesão, que 

possuía aspecto aderido em toda sua totalidade, relacionada a 

solução, que acabou desfavorecendo a contração. Após 

desprendimento parcial da crosta no 11° dia o grupo tratado 

com o extrato tem um salto positivo de contração da lesão para 

84,11%. No término dos testes, os animais do GEx 

apresentaram feridas limpas e pequenas, indicando progressão 

para total oclusão da lesão, apresentando contração (90,45%) 

superior aos grupos positivo e negativo. 

Em relação à área da ferida, a análise de variância 

através da média demonstrou que há uma discrepância 

significativa do 3°, 7° e 9° dia para o GEx, resultando em valores 

de áreas maiores quando comparados a progressão do 

processo fisiológico dos GCp e GCn. Evidenciando que a 

solução da Punica granatum atuou processo de formação da 

crosta, consequentemente favorecendo uma maior área em 

GCN 31,35 
2,29 

28,62 
1,36 

23,87 
1,91 

11,22 
1,26 

7,61 
0,67 

5,26 
0,25 

4,82 
0,36 
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alguns dias, dispondo uma variância divergente entre os 

animais durante a evolução (Tabela 3).  

A análise macroscópica no 14º dia de experimento, 

indicou que as lesões do GE e GCp se apresentaram menores, 

mais delgadas, com menor processo inflamatório e um aumento 

considerável de pelos onde havia sido realizada a tricotomia, 

quando comparadas ao GCn que recebeu apenas o gel creme 

(Fig. 1). 
 

TABELA 3- O percentual médio de contração da área das feridas 
de cada grupo desde do 3° até o 14º dia de tratamento. 

 
Os valores representam média ± E.P.M. (N=10/grupo). *p < 0,05 em 

comparação ao GCn.  Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
A avaliação morfométrica indicou que o grupo tratado 

com formulação contendo o Extrato da P. granatum, acelerou o 

processo da formação da crosta fibrino-leucocitária, como 

também retardou o seu desprendimento da área lesionada, 

quando comparadas aos demais grupos. Por consequência o 

grupo tratado teve os menores valores nas áreas ao fim do 
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experimento. Os tratamentos para essa injúria tem por 

finalidade promover o breve fechamento, a fim de restaurar as 

funções fisiológicas buscando, terapias e métodos  que visem 

acelerar o processo de reparo, contribuindo para o 

restabelecimento da homeostasia do organismo e reduzir 

possíveis complicações (SOLEY, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos através deste experimento 

demostraram que o uso tópico do extrato bruto da Punica 

granatum L. aplicado sobre lesões excisionais em 

camundongos da linhagem Swiss, constatou ser um potencial 

cicatrizante, devido à formação de uma crosta mais espessa 

quando comparada aos outros grupos, mostrando seu potencial 

para feridas de difícil cicatrização e de primeira intenção. 

O grupo tratado com a romã apresentou ao final do 

experimento uma aproximação e uma porcentagem de 

contração de bordas superior (R) que os grupos controle após 

o desprendimento da crosta. O GEx também apresentou menor 

sensibilidade ao toque por consequência dos fitoquimicos 

contidos na casca da romã. 

Os resultados das observações morfométricas e 

macroscópicas são promissores no que se refere a analogia 

entre o processo cicatricial induzido no GCp, onde foi utilizado 

o fármaco de controle Fibrinase®, quando comparado ao GEx 

tratado com a base não iônica contendo o extrato da P. 

granatum. 

Portanto, o experimento comprova cientificamente a 

utilização popular da romã para uso medicinal na forma de 

cicatrizante tópico. Contudo, é necessário a realização de 
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pesquisas futuras para a determinar padrões de concentração 

e estabelecer um parâmetro para processos cicatriciais. 

Análises bioquímicas também são necessárias para elucidar 

como ocorre mecânismo do potencial cicatrizante da espécie. 

Posteriormente, de forma complementar, análises 

histológicas serão realizadas para avaliar a proliferação celular 

e deposição de colágeno no tecido lesionado. 
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RESUMO: A flebite é uma inflamação aguda da veia, podendo 
causar edema, dor, desconforto, eritema ao redor da punção e 
um “cordão” palpável ao longo do trajeto. Ela é considerada 
uma das complicações mais frequentes em pacientes que 
fazem uso de cateter intravenoso periférico. Assim, objetivou-
se identificar as evidências científicas acerca dos fatores de 
riscos para flebite relacionada ao uso de cateteres intravenosos 
periféricos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
cuja finalidade consistiu em reunir, aprofundar e sintetizar as 
evidências disponíveis em artigos originais produzidos sobre o 
tema em questão. Realizou-se a busca dos artigos através da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no mês de outubro de 2018. 
Dentre os fatores de risco para flebite extrínsecos ao paciente 
estão a natureza dos fármacos; a habilidade técnica do 
profissional; o local da punção; o tipo, o calibre e comprimento 
do dispositivo intravenoso periférico; o tempo de permanência; 
a manipulação e fixação do acesso. Já os fatores intrínsecos 
dizem respeito as características individuais dos pacientes 
como funcionamento do sistema imunológico; nível de 
hidratação e integridade da pele; estado nutricional e condições 
clínicas gerais. Os profissionais da equipe de enfermagem 
devem avaliar diariamente as condições do acesso e 
implementar cuidados voltados para manutenção adequada e 
prevenção da flebite. 
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Palavras-chave: Cateterismo Periférico. Infecção relacionada 
a cateter. Flebite. Cuidados de Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A assistência em saúde é um processo complexo que 

não está isento de riscos e de possíveis eventos adversos. 

Dentre as prováveis complicações adquiridas no ambiente dos 

serviços de saúde decorrentes da realização de procedimentos, 

destacam-se as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS) (DANSKI et al., 2017). 

 Essas infecções constituem-se em problemas 

frequentes, principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), apresentando-se com altas taxas de incidência e 

morbimortalidade (DANTAS et al., 2017).  

As IRAS representam um crescente e preocupante 

problema de saúde pública, devido as suas complicações como 

o aumento da resistência microbiana aos tratamentos e o 

impacto econômico em decorrência do aumento dos custos 

para as instituições de saúde, o tempo de internamento e a 

realização de intervenções terapêuticas e diagnósticas 

adicionais (DANSKI et al., 2017). 

As IRAS são definidas como uma condição local ou 

sistêmica resultante de uma reação adversa à presença de um 

agente infeccioso ou sua toxina e sem evidência de que a 

infecção estava presente ou incubada no momento da 

admissão do paciente em ambiente hospitalar ou ambulatorial 

(DANTAS et al., 2017).  

 São diagnosticadas, em geral, a partir de 48 horas após 

a internação. Citam-se como as principais IRAS: infecções do 



FLEBITE EM ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS: REVISÃO INTEGRATIVA 

1397 
 

trato respiratório, trato urinário, sítio cirúrgico e corrente 

sanguínea (SILVA; OLIVEIRA, 2018).       

A incidência de IRAS nos países em desenvolvimento 

apresentou-se três vezes maior em comparação aos países 

desenvolvidos, como Estados Unidos e federações da Europa. 

Infecções associadas a dispositivos invasivos em pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva nos países em 

desenvolvimento tiveram taxas entre cinco e oito vezes maiores 

que nos países desenvolvidos (DANSKI et al., 2017). 

  As Infecções de Corrente Sanguínea (ICS), associadas 

aos dispositivos vasculares, estão entre as principais infecções 

relacionadas à assistência de saúde e são responsáveis por 

60% das infecções nosocomiais. Entre os fatores de risco para 

o desenvolvimento de infecções, destaca-se o tempo de 

permanência do cateter, o local de inserção e a manipulação do 

mesmo pelos profissionais de saúde (DANTAS et al., 2017). 

Durante a assistência à saúde, a Terapia Intravenosa 

(TIV), proporcionada a partir da inserção de um cateter em uma 

veia, é uma intervenção indispensável e amplamente utilizada 

no cuidado hospitalar (ENES et al., 2016). 

A TIV tem o objetivo de promover a distribuição no 

sistema circulatório de fluidos, componentes sanguíneos, 

nutrição parenteral e fármacos de ação intravenosa e outros de 

baixa biodisponibilidade quando administrados por outras vias, 

em situações de cuidados intensivos, emergenciais, 

perioperatórios e clínicos, além de fins diagnósticos (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). 

Vários são os tipos de cateteres empregados na prática 

clínica, sendo os Cateteres Intravenosos Periféricos (CIP) os 

mais frequentemente utilizados, visto que proporcionam acesso 

ao sistema vascular de forma mais rápida, são menos 

invasivos, e de menor complexidade, estimando-se que sejam 
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inseridos em aproximadamente um terço dos pacientes 

internados em hospital (ENES et al., 2016). 

Dessa forma, a punção venosa periférica se constitui 

uma das atividades mais desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem, exigindo atualização do conhecimento sobre seus 

riscos e contribuições (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

2016). 

Nos Estados Unidos da América cerca de 200 milhões 

de cateteres são usados anualmente. Na Espanha, 

aproximadamente 50% dos pacientes internados recebem um 

cateter intravenoso, sendo 95% periféricos. Outros estudos 

apontam taxas de uso de CIP em 86,4% e 80,6% dos pacientes 

(DANTAS et al., 2017).  

Embora o uso de CIP esteja associado a diversos 

benefícios terapêuticos, seja em caráter de urgência ou não, e 

a despeito de sua ampla utilização, podem relacionar-se ao 

desenvolvimento de complicações locais e sistêmicas, entre 

elas a flebite (ENES et al., 2016). 

A flebite é uma das complicações mais frequentes no uso 

de CIP, quando não tratada precocemente pode adiar a alta 

hospitalar, ocasionando septicemia, e está frequentemente 

relacionada à má-técnica de assepsia ou contaminação do 

cateter durante a fabricação, estocagem ou uso (TERTULIANO 

et al.,2014).  

Estudo identificou que cerca de 80% dos pacientes 

hospitalizados recebem terapia intravenosa em algum momento 

durante a sua admissão. Destes, cerca de 20% a 70% 

desenvolvem flebite, sendo uma das complicações mais 

comuns em pacientes com terapia intravenosa (ZHENG et al., 

2014).   

Nesse sentido, ressalta-se a preocupação com os riscos 

de complicações associados à utilização do cateter venoso 
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periférico aos quais os pacientes estão expostos; a 

necessidade de melhorias no cuidado com a inserção e a 

manutenção dos cateteres venosos e a adoção de medidas 

embasadas em evidências científicas para fundamentar o 

cuidado da equipe de saúde.  

Dessa forma, analisando tais evidências, justifica-se a 

importância deste estudo para a prática da equipe de 

enfermagem, por produzir conhecimento a fim de subsidiar a 

tomada de decisão do profissional enfermeiro quanto aos 

cuidados na inserção e preservação do cateter venoso 

periférico em pacientes submetidos à terapia intravenosa.  

Assim, procurando contribuir para melhoria da qualidade 

da assistência por meio de um cuidado mais seguro ao 

paciente, o presente estudo teve por objetivo identificar as 

evidências científicas acerca dos fatores de riscos para flebite 

relacionada ao uso de cateteres intravenosos periféricos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja 

finalidade consistiu em reunir, aprofundar e sintetizar as 

evidências disponíveis em artigos originais produzidos sobre o 

tema em questão.  

Esse método de abordagem faz parte da Prática 

Baseada em Evidências e está organizada em seis etapas: 

elaboração da pergunta norteadora; busca ou amostragem na 

literatura; coleta de dados; análise crítica dos estudos incluídos; 

discussão dos dados e apresentação da revisão integrativa. 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).  

Com base na questão de pesquisa “O que as produções 

científicas apontam em relação aos fatores de risco para a 

ocorrência de flebite? realizou-se a busca dos artigos através 
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da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), acessando as bases de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), no mês de outubro de 2018. 

Os termos utilizados para busca na base de dados foram 

selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

incluíram: cateterismo periférico, infecção e flebite.  

Definiu-se como critérios de inclusão: publicações dos 

últimos cinco anos, disponíveis nos idiomas português e inglês, 

em formato de texto completo. Foram excluídos estudos que 

abordaram outros tipos de cateteres, além de estudos de caso, 

relatórios, dissertações, teses ou editoriais. Dessa forma, foram 

selecionados e incluídos na presente revisão 14 artigos, que 

compuseram a amostra analisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os 14 artigos selecionados e analisados nesse estudo, 

foram publicados entre 2013 e 2018, dos quais 28,5% em 2016 

e 21,4% em 2014.  

A flebite é considerada uma das complicações venosas 

locais mais frequentes e grave relacionada ao uso de CIP, que 

acarreta importantes consequências para os pacientes. Há 

relatos de prevalência deste agravo na população brasileira de 

2,7%, 3,8% e até 63% dos pacientes em uso desse tipo de 

cateter (BITENCOURT et al., 2018).        

Caracterizada por inflamação na camada íntima da veia, 

a flebite corresponde a uma à lesão tecidual causada por 

diversos fatores associados à inserção e à utilização do CIP 

para administração de medicamentos (BRAGA et al., 2018). 

De acordo com a Infusion Nurses Society (2016) a flebite 

é classificada em graus de 0 até 4, considerando a gravidade e 
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a avaliação dos sinais e sintomas: grau 0 – sem sintomas; grau 

I – presença de eritema com ou sem dor local; grau II – 

presença de eritema com dor e/ou edema local; grau III – além 

dos sinais clínicos do grau II, acrescenta-se a presença de um 

cordão fibroso palpável ao longo da veia; grau IV – 

adicionalmente ao grau III, apresenta um cordão venoso 

palpável longo, com drenagem purulenta.   

Em consonância Enes et al. (2016), reforçam que a 

flebite possui manifestações clínicas em graus variáveis de 

edema, calor, endurecimento, dor e eritema ao redor do local 

de inserção do cateter ou ao longo do trajeto do vaso, sendo 

possível a evolução para um cordão fibroso palpável, além de 

intenso rubor, sensibilidade local, presença de exsudato 

purulento e febre. 

Já Oliveira, Oliveira e Oliveira (2016), afirmam que a 

flebite pode ser classificada também, de acordo com o fator 

predisponente da complicação em mecânica, química, 

infecciosa e pós-infusional. A flebite mecânica ocorre como 

resultado do trauma ocasionado pelo CIP na parede do vaso 

durante a punção ou por movimentação deste durante o uso.   

 A flebite química está associada à infusão de fluidos ou 

soluções com baixa solubilidade, extremos de pH, ou alta 

osmolaridade, ou ainda devido a presença de pequenas 

partículas na solução. A flebite infecciosa, quando está 

relacionada com o tempo de troca do dispositivo, quebra da 

técnica asséptica, curativos úmidos e sujos (ENES et al., 2016).  

E a flebite pós-infusional, quando se refere ao processo 

inflamatório de um vaso que ocorre após o término da infusão 

e da retirada do cateter, manifesta-se, normalmente, dentro de 

48 a 96 horas após sua remoção (URBANETTO et al., 2017). 

Estudo de Oliveira, Oliveira e Oliveira (2016) identificou 

que o grau I de flebite teve a causa mecânica em 80,6% e a 
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química em 66,3%, enquanto que, no grau II, obteve-se a causa 

química em 27,8% e a causa mecânica em 19,4%. Já as causas 

bacterianas e pós-infusão apresentaram valores para o grau II 

com 50% e 57,1% e, para o grau III, valores de 25% e 28,6%, 

respectivamente. 

Pesquisa que avaliou 952 CIP em adultos evidenciou que 

18,9% destes foram removidos devido à ocorrência de flebite 

(ENES et al., 2016). Dados semelhantes foram identificados em 

estudo realizado na Turquia, no qual 103 (41,2%) pacientes 

adultos apresentaram flebite (PASALIOGLU; KAYA, 2014).  

Já em estudo desenvolvido no Brasil que analisou 234 

pacientes com CIP, identificou-se um percentual de 55,6% de 

flebite (ABDUL-HAK; BARROS, 2014).  

A ocorrência de flebite observada nos estudos descritos 

foi superior aos valores aceitáveis, segundo a Intravenous 

Nurse Society (INS), que preconiza taxas de prevalência de 

flebite inferiores a 5%, considerando-se qualquer população 

(BITENCOURT et al., 2018). 

Ao desenvolver flebite durante a infusão da terapia 

intravenosa, o paciente pode requerer a retirada precoce do CIP 

e reinserção em outro local, causando desconforto e incômodo 

ao paciente (ENES et al., 2016). 

As complicações nos acessos venosos são eventos 

indesejáveis, porém comuns, relacionados também a diversos 

fatores de riscos tais como a natureza dos fármacos, as 

características individuais de cada paciente, o tempo de 

permanência do CVP, a habilidade técnica do profissional, o 

local da punção, o tipo e o calibre do DIVP utilizado, a 

manipulação e fixação do acesso venoso, entre outros (BRAGA 

et al., 2018). 

Em relação à natureza do fármaco, dados revelam que 

aqueles que possuem pH e osmolaridade muito diferentes do 
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sangue, diluição e infusão de drogas rápidas e inadequadas, 

bem como a administração de mais de um medicamento com 

potencial irritativo para veia pelo mesmo acesso venoso, 

constituem um risco aumentado para ocorrência de flebite. 

(MILUTINOVIĆ; SIMIN; ZEC, 2015).  

Antes de infundir medicamentos simultaneamente é 

importante verificar a diluição e conhecer o pH das drogas, pois, 

o volume de diluente pode reduzir a acidez e prevenir a flebite 

(BRAGA et al., 2018).  

Os fatores de risco relacionados ao paciente como sexo 

e cor da pele mostraram resultados controversos, sendo 

abordado de maneiras diferentes entre os estudos disponíveis 

na literatura científica. Entretanto, o fator relacionado a idade foi 

considerado um dos fatores predisponentes para o 

desenvolvimento da flebite, sendo prevalente nos pacientes 

com idade superior a 65 anos (DANSKI et al, 2015). 

Esse achado se explica devido os idosos possuírem 

maior fragilidade capilar e a túnica íntima do vaso com maior 

tendência a sofrer processos inflamatórios (BUZATTO et al, 

2016). 

Em relação a presença de comorbidades, a hipertensão, 

o diabetes mellitus, a hipoalbuminemia e o tabagismo tiveram 

maior frequência nos casos de flebite (TERTULIANO et 

al.,2014). Isso se deve ao agravamento do estado de saúde 

desencadeado por essas comorbidades, as quais podem gerar 

fragilidade na rede vascular periférica, podendo levar à maior 

ocorrência de flebite (BUZATTO et al, 2016). 

Quanto aos fatores de riscos relacionados ao tempo de 

permanência do CIP, as diretrizes elaboradas para a prevenção 

de complicações relacionadas a terapia intravenosa 

recomendam a substituição programada dos CIP em adultos a 

cada 72-96 horas (TERTULIANO et al.,2014) 
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Em pesquisa nacional de coorte prospectiva realizada 

com 100 pacientes, a presença de flebite também esteve 

estatisticamente associada ao tempo de permanência dos 

cateteres superior a 72 horas (DANSKI et al, 2015). 

Porém, uma revisão sistemática atualizada com base em 

ensaios clínicos randomizados em adultos não encontrou 

provas conclusivas de benefícios na troca programada de 

cateteres. Ou seja, demonstrou não haver diferença 

significativa nas taxas de flebite quando a troca é realizada de 

rotina, entre 72-96 horas, ou quando realizada apenas com 

indicação clínica (WEBSTER et al., 2013). 

Nesse contexto, a Infusion Nurses Society, que define os 

padrões de prática para os cuidados de enfermagem em CIP, 

recomenda a troca dos CIP conforme indicação clínica, desde 

2011, a qual deve ser sustentada pela avaliação rotineira do 

sítio de inserção a procura de sinais clínicos de complicações, 

mau funcionamento ou descontinuidade da terapia (DANSKI et 

al, 2015).  

Quanto ao local de punção, estudos constataram maior 

risco de flebite nas veias da mão e na região antecubital. Esses 

resultados podem ser explicados, devido a movimentação do 

cateter no interior do vaso ser um dos fatores relacionados ao 

surgimento da flebite (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). 

Assim, justifica os cateteres inseridos em regiões de 

flexão e de maior mobilidade serem mais propensos à formação 

de flebites traumático-mecânicas (MILUTINOVIĆ; SIMIN; ZEC, 

2015). Devendo esse cuidado ser amplamente reforçado junto 

aos profissionais da equipe de enfermagem. 

O dorso da mão é considerado um local de fácil acesso 

venoso, entretanto, esta área não é indicada para terapia 

venosa prolongada (ABDUL-HAK; BARROS, 2014). Ela possui 

finalidades ímpares ao ser humano e, por isso, é dotada de 
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movimentação extensiva. Além disso, os vasos desse local são 

de menor calibre, com menor fluxo sanguíneo e, portanto, é 

maior a irritação e/ou inflamação da camada interna da veia 

(SOUZA et al., 2015). 

Da mesma forma, devem-se também evitar articulações, 

como a região antecubital, porque parece ocorrer com maior 

frequência a perda da veia por obstrução, impermeabilidade ou 

infiltrações, causadas por lesões ou perfuração do vaso e por 

gerar maior desconforto para o paciente. Porém, na realidade 

prática, sabemos que é inevitável realizar a punção nestes 

locais (ALVES; RODRIGUES; ANTUNES, 2016). 

O local de inserção do cateter depende da 

disponibilidade de veias do paciente para acesso, devendo-se 

dar escolha preferencial aos membros superiores, atentando-

se primeiramente aos sítios distais, o que nem sempre pode ser 

atendido na prática clínica (SOUZA et al., 2015). 

Essa preferência se deve devido os membros superiores 

serem mais seguros em relação aos inferiores, que dispõem de 

alto risco para complicações relacionadas à flebite e ao 

tromboembolismo (ENCARNAÇÃO; MARQUES, 2013).   

Desse modo, é necessário o treinamento dos 

profissionais de enfermagem para a instrumentalização de 

alternativas para a punção venosa com menor risco ao 

desenvolvimento da flebite, como, por exemplo, as veias 

jugulares, que apresentaram prevalência muito reduzida de 

flebites em comparação ao dorso da mão (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016).  

Já a preferência pela região da fossa antecubital, 

também evidenciada em outras investigações como local de 

prevalência reduzida de flebites, encontra-se relacionada à 

presença de veias calibrosas e longas, como a cefálica e a 
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basílica, que possibilitam a inserção de CIP mais calibrosos 

(URBANETTO et al., 2017). 

Com relação aos aspectos relacionados ao cateter, 

houve maior frequência da complicação em pacientes que 

fizeram uso de cateter de calibres 18G e 20G. 

Outros achados também apontam que os cateteres de 

maior calibre (14 a 18G) resultam em maiores taxas de flebite, 

pelo fato de exercerem maior atrito contra a parede do vaso 

(BUZATTO et al, 2016). Dessa forma, o cateter escolhido deve 

ser o de menor calibre e comprimento, com o menor número de 

lumens (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016).  

Em relação ao tipo de cateter utilizado, estudos mostram 

que cateteres confeccionados com teflon apresentam uma 

incidência 30% maior para o surgimento de flebite que os 

cateteres confeccionados de poliuretano, devendo sua troca ser 

feita em menor tempo (ENES et al., 2016). 

Os cateteres de poliuretano ainda proporcionam uma 

melhor adaptação à anatomia da rede venosa, podendo 

diminuir a ocorrência de flebite por irritação mecânica, sendo 

indicados para o tratamento de média duração (URBANETTO 

et al., 2017). 

Outra questão relevante é o custo; os confeccionados de 

teflon são mais baratos e muitas vezes são os CIP disponíveis 

no serviço de saúde (ABDUL-HAK; BARROS, 2014). 

O curativo desses dispositivos também merece atenção, 

sendo um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da 

flebite de causa bacteriana. Os CIP deverão ser trocados 

sempre que existir sujidade, como sangue, presença de 

umidade e também quando estiver se desprendendo, deixando 

o acesso solto, o que pode favorecer as lesões e a infecção do 

leito vascular (OLIVEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016).  
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Um estudo realizado por Alves, Rodrigues e Antunes 

(2016), identificou alta prevalência de flebite entre os pacientes 

dos serviços pesquisados, demonstrando a necessidade de 

uma maior atenção por parte dos profissionais de saúde e 

principalmente da equipe de enfermagem. 

Na prática assistencial, o combate a problemática das 

complicações na TIV periférica não depende exclusivamente da 

adoção de novos dispositivos, mas sim de conscientização e 

atitudes preventivas por parte dos profissionais que realizam e 

manipulam esses dispositivos (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2016). 

Várias metodologias podem e devem ser aplicadas como 

protocolos de trocas de equipo, educação continuada e 

implantação de indicadores de qualidade. Eventualmente a 

principal barreira para diminuição da prevalência seria a 

capacitação dos profissionais para a identificação precoce 

(DANSKI et al, 2015).   

Isto ocorre, porque muitos profissionais desconhecem o 

tempo de inserção do cateter e os fatores associados a 

infecções de corrente sanguínea e apresentam conhecimento 

deficitário sobre o tema (DANTAS et al., 2017).            

Idealmente os protocolos de assistência a paciente com 

CIP deveriam tratar com a identificação precoce (grau 1), 

manejo adequado dos dispositivos, indicadores de flebite e 

monitoramento da qualidade de assistência à saúde (ALVES; 

RODRIGUES; ANTUNES, 2016). 

Percebe-se também a necessidade da efetivação dos 

registros do CIP com o registro da data de punção, a 

identificação do profissional que realizou o procedimento, locais 

puncionados, números de tentativas de punção, medicamentos 

endovenosos em uso no acesso e avaliação do sítio de inserção 

da punção, e consonância com o preconizado pela Resolução 
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nº 514 do Conselho Federal de Enfermagem (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016).  

Assim, o monitoramento mensal da ocorrência de flebite 

tem o intuito de mensurar falhas, visando o aprimoramento dos 

processos de trabalho e a adequação de não conformidades 

que coloquem em risco a segurança do paciente, com o 

propósito de melhoria contínua da assistência de enfermagem. 

Em caso de flebite, o cateter deve ser removido e a Gerência 

de Risco deve ser notificada, identificando-se o grau e a causa 

da flebite (BUZATTO et al, 2016). 

Bitencourt et al (2018) ressaltam a necessidade de 

melhorias no instrumento de notificação dos casos de flebite, 

assim como na prática profissional, no intuito de buscar atingir 

as metas recomendadas pela INS.  

Nesta perspectiva, destacam que conhecer as 

tecnologias que são utilizadas, os fármacos e suas interações 

medicamentosas, tempo e volume de infusão recomendada, 

adotar técnicas assépticas, escolher de forma adequada o 

calibre do cateter e o sítio de punção, e utilizar as melhores 

evidências científicas podem colaborar com o sucesso na 

diminuição de flebites relacionadas ao uso de dispositivos 

intravenosos periféricos (DANSKI et al, 2015).   

A implantação de protocolos institucionais e guidelines 

de cuidado que visem à prevenção da flebite são essenciais 

para um cuidado seguro (BITENCOURT et al., 2018).        

 

CONCLUSÕES  

 

Os riscos para a ocorrência de flebite estão bem 

descritos na literatura e dizem respeito a fatores extrínsecos e 

intrínsecos ao paciente. Dentre os fatores extrínsecos estão a 

natureza dos fármacos; a habilidade técnica do profissional; o 
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local da punção; o tipo, calibre e comprimento do dispositivo 

intravenoso periférico; o tempo de permanência do cateter 

venoso periférico; a manipulação e fixação do acesso.  

Já os fatores intrínsecos dizem respeito as 

características individuais dos pacientes como funcionamento 

do sistema imunológico; presença de comorbidades, como 

diabetes, hipertensão, hipoalbuminemia, tabagismo, e ainda, 

nível de hidratação e integridade da pele; estado nutricional e 

condições clínicas gerais. 

O entendimento dos processos envolvidos na gênese da 

flebite e o monitoramento pelos profissionais da equipe de 

enfermagem são fundamentais para a segurança do paciente. 

As mudanças de práticas rotineiras de cuidados com os 

acessos venosos, devem ser embasadas em conhecimento e 

evidências científicas, para respaldar, qualificar e dar 

visibilidade a atuação dos profissionais de enfermagem.   

Nesse sentido, aprimorar os processos relacionados à 

terapia intravenosa em todos os seus aspectos visando à 

redução das complicações e a melhoria das taxas de sucesso 

continua sendo um desafio para as instituições de saúde, e em 

especial para a equipe de enfermagem.  

Esses achados evidenciaram que é primordial e urgente 

a criação de protocolos que enfatizem a monitorização diária do 

cateter intravenoso periférico. E ainda, sugerem a necessidade 

de promover maiores progressos na prevenção da ocorrência 

de flebite, bem como de investigar e melhorar a qualidade dos 

serviços prestados, compartilhando responsabilidades com os 

diferentes atores envolvidos na assistência aos usuários. 
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RESUMO: A perda auditiva induzida por ruído é considerada 
um problema social e de saúde pública. O estudo teve por 
objetivo avaliar a percepção dos adolescentes frente ao ruído 
ambiental, suas queixas, sintomas causados e seus hábitos 
auditivos. Participaram 60 adolescentes de ambos os gêneros, 
média de idade de 14,8 anos, estudantes do 9º ano do ensino 
fundamental II de uma escola da rede municipal de João 
Pessoa.  Utilizou-se a versão brasileira do questionário YANS 
para explorar atitudes dos adolescentes diante ruído e questões 
relacionadas aos hábitos auditivos através de análise por 
estatística descritiva. Com relação ao questionário YANS: 
42,3% concordam que barulhos e sons altos são aspectos 
naturais da nossa sociedade, porém 42,3% consideram 
importante tornar o som ambiental mais confortável. A maioria 
(84,6%) dos adolescentes apresenta zumbido e 57,6% 
consideram-se sensíveis ao ruído. Apesar disso, 69,2% não se 
preocupam antes de ir a shows e discotecas, mesmo com 
experiências precedentes de zumbido. São necessárias ações 
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educativas baseadas nas atitudes e hábitos auditivos dos 
jovens, pois elas poderão causar perda auditiva mais precoce 
do que outras gerações. 
Palavras-chave: Perda Auditiva Provocada por Ruído. Saúde 
do adolescente. Educação em saúde.   
 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 

aproximadamente 1,1 bilhões de adolescentes e jovens adultos 

estão em risco de perda de audição devido ao uso inseguro de 

dispositivos de áudio pessoais, entre eles fone de ouvido e a 

exposição a intensidades sonoras elevadas em locais de 

entretenimento como bares e eventos esportivos. A perda 

auditiva tem consequências bastante negativas para a saúde 

física e mental, educação e emprego (2015).  

A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é considerada 

como um problema social significativo e de saúde pública. A 

preocupação dos profissionais de saúde com PAIR no ambiente 

de trabalho começou a se estender para as atividades de lazer. 

Apesar de a sociedade ter consciência dos danos provocados 

pela poluição sonora, exposição prolongada aos ruídos e dos 

prejuízos à qualidade de vida, a população se habituou a tal 

incômodo que atualmente com uso de tantas tecnologias, este 

assunto tem começado a ser pertinente em pesquisas, 

principalmente no âmbito escolar com crianças e adolescentes.  

Estudos apontam uma tendência crescente da perda 

auditiva em crianças e adolescentes. De acordo com Lacerda e 

colaboradores (2011), há uma preocupação com a saúde 

auditiva dos jovens, tendo em vista que a exposição 

indiscriminada a locais com grande intensidade de ruído e a 

utilização de equipamentos portáteis com fones de ouvido, 
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podem a curto ou longo prazo trazer comprometimentos 

irreversíveis ao sistema auditivo. 

O ruído em excesso pode aumentar o risco de perda 

auditiva, que pode ser temporária ou permanente, e de 

ocorrência de zumbido. A exposição ao ruído excessivo pode 

causar danos severos nas células ciliadas da orelha interna, 

mas as mais afetadas são as células ciliadas externas. O 

zumbido é um dos principais sintomas relatados pela população 

jovem, após a exposição excessiva ao ruído (SANTANA et al, 

2015).  

Muhr e Rosenhall (2010) relatam que a exposição ao 

ruído de intensidade elevada pode provocar diversos sintomas, 

entre eles: tontura, intolerância a sons intensos, otalgia, 

zumbido e perda auditiva, afetando também a sua qualidade de 

vida.  

Nesse contexto, as evidências dos estudos apontam que 

a extensão e o grau do dano auditivo mantêm relação direta não 

só com o nível da pressão sonora, sua frequência e duração, 

mas também com a suscetibilidade individual. A perda auditiva 

afetará a linguagem e a comunicação desses adolescentes e 

adultos jovens, comprometendo o seu desenvolvimento 

acadêmico/cognitivo, cultural, social e profissional.  

Nesta perspectiva, quanto mais precocemente se iniciar 

a conscientização das crianças a respeito dos riscos à audição 

causados pelo ruído elevado, por meio de campanhas e 

programas educativos na idade escolar primária, mais 

efetividade será observada sobre conhecimento, atitudes e 

intenções dos adolescentes quanto à prevenção da perda 

auditiva, evitando-se, assim, comportamentos habituais de 

riscos.  
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Desse modo, a educação em saúde como medida 

preventiva através de programas educativos de conservação 

auditiva voltado para crianças e adolescentes se faz 

necessário, tendo em vista que as mudanças de 

comportamento e atitude podem ser atingidas de forma mais 

eficaz se pudermos entender as percepções sobre audição e 

ruído.   

A participação de futuros profissionais de saúde e dos 

professores é fundamental nesse processo, para promover a 

reflexão sobre o tema e modificar comportamentos dos 

escolares, bem como para incentivar o envolvimento efetivo dos 

pais, partes essenciais para o sucesso dos programas de 

prevenção auditiva.  

Diante desse pressuposto, este estudo teve por objetivo 

avaliar a percepção dos adolescentes frente ao ruído ambiental, 

assim como investigar suas queixas e sintomas causados pelo 

ruído, além dos seus hábitos auditivos. A partir dos resultados 

desta pesquisa, pretende-se realizar o planejamento de um 

programa de promoção e prevenção a saúde sobre perdas 

auditivas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa do tipo transversal, de caráter 

quantitativo, com uma amostra de 60 estudantes de ambos os 

sexos (42,3% masculino e 57,7% feminino); com idade média 

de 14,8 anos do 9ª ano do ensino fundamental II de uma escola 

municipal da rede pública de João Pessoa.  

A motivação desta pesquisa ocorreu, pois, os 

professores e diretores a partir da observação dos hábitos 

auditivos dos alunos sentiram a necessidade da realização de 
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uma pesquisa e campanha sobre as práticas preventivas 

relacionadas aos hábitos ruidosos dos adolescentes. Sendo 

assim, nós acadêmicos da disciplina Atenção em Saúde do 

curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências 

Médicas da Paraíba, visitamos a escola para conversar com a 

direção, onde juntos delimitamos os objetivos da pesquisa. 

Inicialmente, foi definido a aplicação de um questionário com os 

alunos do 9º ano do ensino fundamental II, para a partir dos 

resultados ser realizada uma campanha de conscientização e 

aplicação dos questionários com todos os alunos do ensino 

fundamental II e do ensino fundamental I a partir do 2º ano.  

Após aprovação do estudo, nas datas e horários 

preestabelecidos, os pesquisadores compareceram à escola 

para aplicação do questionário. Sempre acompanhados de um 

Professor designado pelo Gestor, foi apresentada às turmas no 

início das aulas, onde foram esclarecidos os objetivos da 

pesquisa e como deveria ser o preenchimento do questionário. 

O questionário aplicado foi baseado no estudo de Larceda et al 

2011, que avaliou os hábitos auditivos e comportamento de 

adolescentes diante das atividades de lazer ruidosas.  

O questionário foi dividido três partes. Na primeira parte, 

temos a versão brasileira do questionário Youth Attitude to 

Noise Scale – YANS. Este instrumento desenvolvido por 

Windén e Erlandsson (2006), foi utilizado na Suécia, EUA e 

adaptado para o português brasileiro (2009). Ele é composto 

por 19 itens avaliados em uma escala de Likert contendo 5 

pontos, que variam de "discordo totalmente " a "concordo 

totalmente". Tem por objetivo analisar as atitudes dos jovens 

frente ao ruído, com questões afirmativas divididas em quatro 

fatores envolvendo questões correlacionadas, tais como: 

atitudes para o ruído associado com aspectos da cultura da 
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juventude; atitudes para habilidade de se concentrar em 

ambientes ruidosos; atitudes para os ruídos diários e atitudes 

para influenciar o ambiente sonoro.  

Na segunda parte, temos questões referentes a queixas 

de sintomas auditivos e extra-auditivos relacionados à 

exposição ao ruído de intensidade elevada, além de 

antecedentes otológicos. Por fim, foram investigados os hábitos 

dos adolescentes relacionados com atividades de lazer 

ruidosas de intensidade elevada, contendo 14 questões 

avaliadas através de quatro opções de respostas (nunca, 

eventualmente, várias vezes na semana, diariamente).  

A análise dos dados foi realizada através de estatística 

descritiva das variáveis obtidas, como forma de caracterizar os 

dados demográficos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para analisar as atitudes dos jovens diante de situações 

ou eventos com níveis sonoros elevados, foi utilizada a escala 

de Lickert, em que os valores mais elevados sugerem atitude 

mais positiva para com o ruído (sendo considerado como algo 

bom) e os valores mais baixos na escala refletem atitude mais 

negativa (ruído considerado como algo ruim).  

A análise das atitudes e comportamentos dos jovens 

frente ao ruído ficou assim distribuída: questões de 1 a 6 

referente a escola, no qual observou-se que mais da metade 

discorda em desistir de atividades onde o volume do som é alto 

demais. Quando questionados se ouvir música durante as 

tarefas escolares o ajuda a concentrar, as respostas dividiram-

se, porém, a maioria declara que se concentram melhor quando 
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ela está presente. Isso já foi descrito em estudos anteriores, a 

exemplo de Vogel et al (2008) e Larcerda (2010).  

O comportamento dos jovens em discotecas, bailes, 

shows de rock e/ou eventos esportivos foi descrito pelas 

questões de 7 a 10. Quando questionados se acham 

desnecessário utilizar protetor auditivo nesses locais, as 

respostas dividiram-se, porém, a maioria concorda que não há 

necessidade de utilizar, assim como concordam que o volume 

do som não parece ser problema. 

A falta de conhecimento e interesse dos adolescentes 

acerca das medidas de prevenção auditiva pode ser atribuída 

ao fato da perda auditiva não se manifestar durante os primeiros 

anos de exposição ao ruído. A maioria das pessoas com perdas 

auditivas leves em altas frequências não possuem 

conhecimento sobre os malefícios dessa atitude, não usa 

proteção adequada e também não imagina o impacto que a 

perda auditiva pode causar em sua qualidade de vida no futuro 

(ZOCOLI et al, 2009).  

No estudo de Sanchez e colaboradores (2015), descreve 

que os jovens de uma forma geral, tendem a ter um 

comportamento de risco para o ouvido durante seus hábitos de 

lazer, muitas vezes por falta de informação. Adolescentes 

brasileiros apreciam música alta, em especial, aquela 

reproduzida por mídias pessoais, e não se preocupam com a 

exposição prolongada nem com o volume excessivo do som, 

comportamentos que os expõem a lesões cocleares precoces 

e irreversíveis.  

 As atitudes dos jovens frente ao ruído ambiental são 

descritas por meio das questões 11 a 19. Observa-se que a 

maioria dos adolescentes considera importante tornar o som do 

ambiente mais confortável, porém, acham que barulhos e sons 
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altos são aspectos naturais da nossa sociedade. Com relação 

ao fato de não gostar quando está quieto ao redor, respostas 

dividiram-se, porém, a maioria concorda não gostar. Os 

resultados podem ser observados na tabela 01. 

 
Tabela 01: Versão brasileira do questionário Youth Attitude to Noise 

Scale–YANS (N=26) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Atitudes frente ao 

ruído                              

Sem 

resposta 

Concordo 

totalmente 

 

Concord

o 

 

Indecis

o 

 

Discordo  

 

Discordo 

totalmente               

1.Ouvir música 

enquanto faço tarefa 

escolar ajuda a me 

concentrar. 

0% 38,5% 19,2% 0% 30,8% 11,5%  

2. Estou preparado para 

fazer algo que torne o 

ambiente escolar mais 

silencioso. 

11,5% 15,5% 15,4% 19,2% 23,1% 15,4%  

3. Consigo me 

concentrar mesmo se 

há muitos sons 

diferentes a minha volta. 

3,8% 15,4% 34,6% 3,8% 23,1% 19,2% 

4. Eu acho que a sala de 

aula deveria ser 

silenciosa e calma. 

3,8% 26,9% 15,4% 11,5% 11,5% 30,8%  

5. Estou preparado para 

desistir de atividades 

onde o volume do som é 

alto demais. 

11,5% 7,7% 7,7% 3,8% 15,4% 53,8%  

6. O volume do som na 

minha escola é 

confortável. 

11,5% 19,2% 15,3% 7,7% 30,8% 15,4%  

7. O volume do som, em 

geral, é alto demais. 

27,7% 0 11,5% 23,1% 42,3% 15,4% 

8. Quando o nível de 

som está muito alto, eu 

considero a 

possibilidade de sair 

dos locais. 

0% 23,1% 3,8% 23,1% 19,2% 30,8%  

9. Acho desnecessário 

utilizar protetor auditivo 

15,4% 7,7% 11,5% 7,7% 38,5% 19,2%  



INFLUÊNCIA DO RUÍDO AMBIENTAL NOS HÁBITOS E ATITUDES DE 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

1420 
 

 
 

Também foram questionados sobre as queixas e sintomas 

que poderiam estar relacionados com a exposição a níveis de 

intensidade sonora elevados. Observa-se que 84,6% dos 

quando estou nestes 

locais                                             

10. O volume do som não 

é um problema.                

3,8% 19,2% 38,5% 7,7% 23,1% 7,7%  

11. O nível do som 

deveria ser diminuído. 

3,8% 15,4% 19,2% 3,8% 19,2% 38,5%  

12. É importante para 

mim, tornar o som do 

meu ambiente mais 

confortável.                                              

0% 42,3% 38,5% 11,5% 3,8% 3,8%  

13. Não gosto quando 

está quieto á minha 

volta.       

0% 34,6% 26,9% 7,7% 11,5% 19,2%  

14. Barulhos e sons 

altos são aspectos 

naturais da nossa 

sociedade. 

7,7% 30,8% 42,3% 15,8% 3,8% 0%  

15. O barulho do trânsito 

não é perturbador.                 

0% 7,7% 11,5% 0% 38,5% 42,3%  

16. Os sons de 

ventiladores, 

geladeiras, 

computadores, etc., não 

me perturbam.                         

3,8% 19,2% 14 0% 26,9% 3,8%  

17. Para mim, é fácil 

ignorar barulho de 

trânsito.        

0% 11,5% 34,6% 7,7% 38,5% 7,7%  

18. Deveria haver mais 

regras ou 

regulamentos para o 

volume de sons na 

sociedade. 

15,4% 15,4% 34,6% 3,8% 7,7% 23,1%  

19. Quando não posso 

me livrar de sons 

incômodos, eu me sinto 

desamparado. 

19,2% 23,1% 30,8% 15,4% 7,7% 3,8%  
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adolescentes apresentam zumbido e 57,6% consideram-se 

sensíveis ao ruído. O que corrobora com o estudo de Sanchez 

(2014) que através de questionário dos 170 alunos, 93 (54,7%) 

responderam que têm ou já tiveram zumbido nos últimos 12 

meses. Estudos de Lacerda et al (2011), também se observa 

que 38,4% dos adolescentes apresentaram zumbido e 

consideram-se sensíveis ao ruído.   

Sabe-se que alterações cocleares, mesmo que mínimas 

podem originar zumbido e hiperacusia, essa última também 

conhecida como um tipo de hipersensibilidade auditiva ou 

intolerância a sons. Inclusive, a associação entre ambos é 

frequente e pode alcançar 63 a 90% dos casos.  O zumbido em 

adolescentes é um tema pouco explorado na literatura científica 

e pouco valorizado na rotina profissional de pediatras, 

hebiatras, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. A possível 

comprovação de que sua presença em idade tão precoce já 

sugere alguma fragilidade do sistema auditivo teria poder 

motivacional para obtenção de atitudes mais ativas dos 

profissionais, pais, professores e talvez dos próprios 

adolescentes (SANCHEZ et. al, 2015). 

Apesar disso, 69,2% dos entrevistados não se preocupam 

antes de ir a shows e discotecas, mesmo com experiências 

precedentes de zumbido, como pode ser visto na tabela 2.   

No estudo de Lacerda et al (2011), 85,6% dos jovens 

referiram também não se preocupar antes de ir a shows e 

discotecas mesmo relatando experiências precedentes de 

zumbido ao sair destes locais.  

Através do questionário de hábitos auditivos, 

comportamento dos jovens em relação às atividades que 

poderiam expô-los a intensidades sonoras elevadas, pode 

observar através da tabela 3 que mais da metade (57,7%) 
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referiu que eventualmente frequentam discotecas, danceterias 

e/ou bailes.  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

No estudo de Lacerda (2011), o levantamento dos hábitos 

para balada chamou ainda mais atenção porque ele mostra o 

resultado de uma causa direta de zumbido. Entre os 

entrevistados, 82% costumam frequentar festas, shows e 

baladas, o que é bastante típico dessa faixa etária.  

A utilização de fones de ouvido por jovens, bem como, os 

ambientes ruidosos frequentados pelos mesmos já é 

considerado um problema de saúde pública uma vez que põem 

em risco a saúde auditiva. Nos ambientes, os quais os jovens 

costumam frequentar como bares, boates/discotecas, shows, 

academias de ginástica, estádios de futebol, entre outros, 

geralmente a intensidade do som ou ruído é superior a 100 

dB(A) e nos equipamentos portáteis individuais com fones de 

ouvido podem até ultrapassar esta intensidade (GONÇALVES, 

DIAS; 2014).  

      Tabela 02: Queixas e sintomas referidos pelos adolescentes 

 Queixas e Sintomas Sim Não 

 

Perda de audição. 11,5% 88,5% 

Perda de audição temporária. 11,5% 88,5% 

Perda de audição permanente.  100% 

Infecções auditivas constantes. 23,1% 76,9% 

Sente um ouvido melhor que o outro. 42,3% 57,7% 

Sente zumbido. 84,6% 15,4% 

Considera-se sensível ao ruído. 57,6% 42,4% 

Sente dor diante de volumes altos. 23,1% 76,9% 

Preocupa-se, antes de sair para balada 

por causa da experiência precedente de 

zumbido.                    

 

30,8% 69,2% 
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Um número expressivo da amostra (92,4%) referiu que 

ouvem música com fones de ouvido diariamente e 57,7% 

ouvem música com equipamento de som em casa em volumes 

altos. 

O hábito de escutar música (utilizando fones de ouvido, ou 

com equipamento de som ou no carro) são os mais comuns 

entre os jovens, o que vem sendo encontrado na literatura como 

um comportamento cada vez mais comum entre os 

adolescentes, e podem ser um risco para a audição (LACERDA 

et at, 2011).  

Atualmente é comum os jovens utilizarem fones de 

inserção de modernos aparelhos eletrônicos, sem preocupação 

com duração ou nível de exposição. Sabe-se que seu uso 

intensivo pode afetar a audição e, consequentemente, a 

linguagem e a comunicação, levando a comprometimento do 

desenvolvimento cognitivo, cultural, social e profissional 

(MARQUES; MIRANDA; MONTEIRO, 2015).  

A perda auditiva provocada pelo uso constante de fone 

de ouvido possui características semelhantes à provocada pela 

exposição ocupacional ao ruído, ou seja, a perda auditiva é 

lenta, progressiva, irreversível, do tipo neurossensorial, 

bilateral, acomete inicialmente as frequências altas e depois as 

demais frequências (GONÇALVES, DIAS; 2014). 

De acordo com estudos de Sanchez (2014), entre as 

possíveis causas dos casos de zumbido, a pesquisa colocou 

em evidência condutas de risco já documentadas a respeito dos 

jovens e da música: 95% dos adolescentes disseram ouvir 

música com fones de ouvido.  



INFLUÊNCIA DO RUÍDO AMBIENTAL NOS HÁBITOS E ATITUDES DE 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

1424 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Para conscientizar esses grupos de crianças e jovens 

algumas iniciativas já vêm sendo desenvolvidas em programas 

educativos para a preservação auditiva. Em alguns países, 

como nos Estados Unidos, há o programa Dangerous Decibels 

do Oregon Hearing Research Center e o Wise Ears! do National 

 

Tabela 03: Descrição dos hábitos auditivos e comportamento em relação à 

exposição a eventos ruidosos 

Hábitos auditivos Sem 

resposta 

Nunca 

 

Eventualmente 

 

Várias 

vezes na 

semana 

 

Diariamente 

 

1.Frequenta danceterias ou 

bailes 

3,8% 38,5% 57,7%   

2. Vai a shows de música 

popular ou rock 

3,8% 57,7 30,8% 7,7%  

3.Frequenta academia de 

ginástica 

 61,5% 15,5% 23% 

4. Vai ao cinema  7,7% 92,3%   

5.  Pratica eventos 

esportivos (motociclismo,...) 

3,8% 61,5% 19,2%  15,4% 

6.  Participa de festas típicas 

regionais. 

 23,1% 76,9%   

7. Pratica mergulho, caça 

submarina ou voo* 

7,7% 69,2% 15,4% 3,8% 3,8% 

8. Realiza atividade de caça 

ou tiro com armas de fogo 

7,7% 84,6% 7,7%   

9. Toca instrumento musical 

(banda ou orquestra) * 

 73,1% 7,7% 7,7% 11,5% 

10. Ouve música usando 

fones de ouvido 

  3,8% 3,8% 92,4% 

11. Ouve música com 

equipamento de som de 

casa em volume saltos 

 23,1% 11,5% 7,7% 57,7% 

12. Ouve música com o 

equipamento de som do 

carro em volumes altos 

 53,8% 3,8% 7,7% 34,6% 

13. Faz uso de ferramentas 

ou máquina ruidosa 

3,8% 57,7% 23,1% 7,7% 7,7% 

14. Considera sua casa 

como um ambiente ruidoso 

3,8% 53,8% 15,4% 15,4% 11,5% 

 

 



INFLUÊNCIA DO RUÍDO AMBIENTAL NOS HÁBITOS E ATITUDES DE 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

1425 
 

Institute on Deaness and other Communication Disorders, além 

da inclusão nos currículos escolares deste país de temas 

relacionados com os efeitos do som intenso na audição 

(LACERDA et al, 2011).  

O mesmo estudo acima citado descreve que no Brasil, 

campanhas como o Dia Internacional de Conscientização dos 

Efeitos do Ruído e o Passe Adiante Esta Ideia, são exemplos 

de projetos cujo objetivo é a promoção da saúde auditiva. 

Porém, apesar dessas diretrizes, são poucos os Programas 

Preventivos de Perdas Auditivas – PPPA consistentemente 

implementados em escolas ou com foco nos familiares.  

Desse modo, fazem-se necessárias campanhas 

preventivas a respeito dos hábitos ruidosos dos adolescentes 

desde idade escolar, o que corrobora com o estudo de Sanchez 

(2014), no qual relata que a adolescência é caracterizada por 

grandes transformações físicas e psicológicas, sendo marcada 

por intensos processos conflituosos, além de persistentes 

esforços de autoafirmação. Entretanto, isto não significa que o 

adolescente seja impermeável a orientações objetivas de 

causa, efeito e profilaxia de tudo o que diga respeito à 

integridade da sua saúde.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que o 

comportamento de adolescentes do 9º ano do ensino 

fundamental II relacionado às atitudes e os hábitos auditivos 

pode ser nocivo à saúde. Tendo em vista que os integrantes da 

pesquisam apresentam atitudes que poderão gerar perda 

auditiva mais precoce do que outras gerações. 
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Grande parte dos escolares possuía conhecimento 

prévio a respeito dos prejuízos da música em intensidade 

elevada, para a audição e, ainda assim, alguns referiram 

hábitos inadequados.  

A inclusão da escola e da família nas ações educativas 

e a continuidade dessas ações são fundamentais para 

mudanças efetivas de hábitos e atitudes das crianças e 

adolescentes. 

Dessa forma, os achados do estudo reforçam as 

pesquisas já publicadas e comprovam a necessidades de ações 

educativas baseadas no comportamento relacionado às 

atitudes e os hábitos auditivos dos jovens. Deste modo, pode-

se atuar mais objetiva e diretamente na orientação, 

conscientização e prevenção dos prejuízos decorrentes da 

exposição ao ruído ambiental e atividades de lazer.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
GONÇALVES, L. Carolina. DIAS, A. M. Fernanda. Achados audiológicos 

em jovens usuários de fones de ouvido. Revista CEFAC. 2014 Jul-Ago; 

16(4):1097-1108. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v16n4/1982-0216-rcefac-16-4-1097.pdf. 

Acesso em: 02 de novembro, 2018.  

HIDECKER, M.J.C. Noise-induced hearing loss in school age children: wuat 

do we know? Semin Hear 2008; 29(1): 19-28. Disponível em: 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-2007-

1021769.pdf. Acesso em: 02 de novembro, 2018.  

LACERDA, M. B. Adriana; GONÇALVES, O.G.C.; ZOCOLI, F.M.A.; DIAZ, 

C.; PAULA, K. Hábitos auditivos e comportamento de adolescentes diante 

das atividades de lazer ruidosas. Revista. CEFAC vol.13 no.2 São 

Paulo Mar./Apr. 2011 Epub Dec 03, 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v13n2/49-10.pdf. Acesso em 02 de 

novembro, 2018. 



INFLUÊNCIA DO RUÍDO AMBIENTAL NOS HÁBITOS E ATITUDES DE 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

1427 
 

MARQUES, Ana Paula Costa; MIRANDA FILHO, Adalberto Luiz; MONTEIRO, Gina 

Torres Rego. Prevalência de perda auditiva em adolescentes e adultos jovens 

decorrentes de exposição a ruído social: meta-análise. Revista CEFAC, São Paulo 

,  v. 17, n. 6, p. 2056-2064,  Dec.  2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

18462015000802056&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 de novembro, 2018. 

MUHR P, ROSENHALL U. Self-assessed auditiry symptoms, noise 

exposure, and measure auditory finction among healthy young Swedish 

men. International Journal of Audiology. Vol. 49(4): 317-25. England: 

Mar, 2010. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14992020903431280?journal

Code=iija20. Acesso em 02 de novembro, 2018. 

SANCHEZ, G.Tanint. "Epidemia" de zumbido no século XXI: preparando 

nossos filhos e netos. Jornal Brasileiro de Otorrinolaringologia. 

Vol.80 no. 1 São Paulo Jan./Feb. 2014. Disponível em: 

http://www.rborl.org.br/pt-epidemia-zumbido-no-sculo-xxi-articulo-

X2530053914746439. Acesso em 02 de novembro, 2018. 

SANCHEZ, T. Ganz; OLIVEIRA, J. Casseb; KII M. Akemi; FREIRE, Kathya; 

COTA Jaci; MORAES, V. Fernanda. Zumbido em adolescentes: o início da 

vulnerabilidade das vias auditivas. Revista CoDAS, São Paulo, 2015, 

v.27(1) n5-12. Disponível em: 

http://www.audicare.com.br/pdf/%20Zumbido%20em%20Adolescentes%20

2015%20Tanit,%20Katya%20pt_2317-1782-codas-27-01-00005.pdf. 

Acesso em 02 de novembro, 2018. 

SANTANA, A. Bruna; ALVARENGA, F. Kátia; CRUZ, C. Priscila; 

QUADROS, A. Isabela; CORTELETTI, C. B. J. Lilian. Prevenção da perda 

auditiva no contexto escolar frente ao ruído de lazer. Audiol Commun 

Res. 2016;21e 1641. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/acr/v21/2317-

6431-acr-2317-6431-2015-1641.pdf. Acesso em 02 de novembro, 2018. 

VOGEL, I.; BRUG, J.; HOSLI, E.J.; RAAT, H. Mp3 Players and hearing 

loss: adolescents' perceptions of loud music and hearing conservation. 

Journal of Pediatrics Mar; 152(3): 400-4. England,2008. Disponível em: 

https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(07)00661-0/pdf. Acesso em 02 

de novembro, 2018. 

ZOCOLI A.M.F, MORATA, T.; MARQUES, J., CORTELETTI L.J. Brazilian 

young adults and noise: attitudes, habits, and audiological characteristics. 

International Journal of Audiology. v.48 (10):692-9. England, 2009. 

https://www.tandfonline.com/iija20
https://www.tandfonline.com/iija20


INFLUÊNCIA DO RUÍDO AMBIENTAL NOS HÁBITOS E ATITUDES DE 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

1428 
 

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19863355. Acesso 

em 02 de novembro, 2018. 

 

 



INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE LITERATURA 

1429 
 

CAPÍTULO 75 
 

INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE 
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE 
LITERATURA 

 
Gisele de Oliveira Mourão HOLANDA1 

Isabel Pires BARRA1  
Alexandre Guimarães GOUVEIA3 

Loraine Machado de ARAÚJO4 
  Ana Elza Oliveira de MENDONÇA5 

 1Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN; 2Discente do Curso de 
Graduação em Medicina da UFRN. Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Gestão da Qualidade dos Serviços de Saúde (PPGQUALISAÚDE/UFRN); 4Orientadora/ 
Professora Doutora, do DENFER/UFRN e Vice coordenadora do PPGQUALISAÚDE/UFRN. 

barraisa20@gmail.com  
 

RESUMO: O câncer se caracteriza por uma série de alterações 
que provocam o crescimento indiscriminado das células, 
podendo afetar tecidos adjacentes e áreas mais distantes do 
corpo (metástase). O tratamento do câncer provoca inúmeras 
mudanças na vida dos pacientes, causando impactos diretos na 
qualidade de vida dos enfermos. Este estudo objetivou 
identificar os instrumentos utilizados por pesquisadores 
brasileiros para avaliar a qualidade de vida dos pacientes 
oncológicos. Trata-se de uma revisão de literatura para 
identificar quais os instrumentos de avaliação de qualidade de 
vida mais utilizados para mensuração em pacientes 
oncológicos. Os artigos foram pesquisados nas seguintes 
bases eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SciELo); 
Base de Dados de Enfermagem (BDENF); Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Medical Literacture Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE). Para a pesquisa dos artigos nas bases foram 
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utilizados os descritores padronizados pelos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS). Ao todo, foram encontrados 405 
artigos. Foi possível identificar que o instrumento utilizado com 
maior frequência nos estudos analisados nesta pesquisa foi o 
módulo genérico European Organization for Researchand 
Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire Core-30 
(EORTC QLQ-C30). Analisar a qualidade de vida dos pacientes 
se faz importante para avaliar presença de alterações 
funcionais, físicas e emocionais, assim como possibilita o 
acompanhamento da evolução do paciente e progressão da 
doença. 
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Escalas. Neoplasias. 
 
INTRODUÇÃO 

 
A população mundial enfrenta um grave problema de 

saúde pública: as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

que são caracterizadas como “grupo de doença com história 

natural prolongada”, que, segundo Borges e Porto (2014), é 

decorrente de múltiplos fatores de riscos, além de apresentar 

“longo período de latência, curso assintomático, manifestações 

clínicas que oscilam entre períodos de remissão e exacerbação, 

evoluindo para incapacidade”. 

Segunda Malta (2017), estão classificadas nesta 

categoria as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, 

cânceres e diabetes. De acordo com dados publicados no 

“World Cancer Report 2014”, da International Agency for 

Research on Cancer - IARC, agência vinculada à Organização 

Mundial da Saúde, existem cerca de 32,5 milhões de pessoas 

vivendo com câncer em todo o mundo. A estimativa da IARC é 

que, em 2030, o número de mortes decorrentes do câncer 

alcance a marca de 13 milhões de óbitos (STEWART; WILD, 

2014).  
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

câncer se caracteriza pelo crescimento indiscriminado de 

células, e que pode afetar inúmeros órgãos do corpo. Este 

crescimento pode invadir tecidos adjacentes, podendo se 

espalhar para áreas mais distantes do sítio inicial, num 

processo chamado de metástase (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). 

Um dos tratamentos disponíveis é a quimioterapia, 

porém, esta abordagem acarreta em inúmeros efeitos 

indesejáveis aos pacientes, sendo os mais comuns náuseas, 

vômitos, diarreia e alopecia. Além disso, o tratamento de câncer 

exige consultas e visitas frequentes ao hospital, provocando 

alteração de rotina dos pacientes, o que, na maioria dos casos, 

provoca mudança nos “costumes, hábitos, capacidade de 

autorrealização, cuidado pessoal” e, tais alterações no cotidiano 

levam à “interrupções das atividades cotidianas”, por parte do 

paciente mas, também de seus familiares (RODRIGUES; 

POLIDORI, 2012).   

O tratamento do câncer provoca mudanças na vida dos 

pacientes, mas não apenas na rotina.  É comum haver 

limitações e mudanças na aparência físicas, além de impactos 

psicológicos, devido ao processo de quimioterapia, junto ao 

estigma da doença, das dificuldades em seguir o tratamento 

proposto. Devido a todos esses aspectos que permeiam o 

tratamento do câncer, é comum os pacientes apresentarem 

distúrbios psicológicos, interferindo na qualidade de vida deles 

(FARINHAS et al., 2013).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(WHOQOL, 1997), o termo qualidade de vida (QV) é definido 

pela “percepção dos indivíduos de sua posição na vida, dos no 

contexto da cultura e dos valores em que vivem, em relação a 
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suas metas, expectativas, padrões e preocupações”. Este é um 

conceito amplo, que envolve a subjetividade, e que é totalmente 

influenciado pelo estado de saúde e psicológico do indivíduo, 

do seu “nível de independência, relações sociais, crenças 

pessoais e seus relacionamentos”. 

De acordo com Noronha et al. (2016), por se tratar de um 

conceito bastante amplo, e que se relaciona com diversos 

aspectos da vida do indivíduo, a avaliação da qualidade de vida 

possibilita identificar aspectos distintos para pessoas 

acometidas com a mesma enfermidade, ou seja, tais indivíduos 

apresentam diferente estado de saúde, de bem-estar físico e 

psíquico. Para isto, surgiu o conceito de Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QVRS), definida como “valor atribuído à 

vida”, considerando as perdas funcionais, mudança de rotina e 

papeis sociais, sendo tais alterações promovidas pela condição 

de saúde e doença (e seus agravos), durante a realização de 

tratamentos, também considerando a “organização política e 

econômica do sistema assistencial” (MAGNABOSCO; 

NOGUEIRA, 2009). 

A possibilidade de avaliar a qualidade de vida de 

pacientes oncológicos proporciona aos profissionais de saúde 

uma ferramenta útil para identificar os fatores que modificam a 

QVRS. Assim, este estudo objetivou identificar os instrumentos 

utilizados por pesquisadores brasileiros para avaliar a qualidade 

de vida dos pacientes oncológicos.    

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é uma revisão de literatura que tem o 

intuito de identificar quais os instrumentos para avaliação de 

qualidade de vida mais utilizados para mensuração em 
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pacientes oncológicos. Esta análise qualitativa baseou-se na 

busca de artigos em bancos de dados e busca de citações nas 

publicações citadas. 

Os artigos foram pesquisados nas seguintes bases 

eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SciELo); Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF); Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical 

Literacture Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 

Para a pesquisa dos artigos nas bases foram utilizados os 

descritores padronizados pelos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): “Qualidade de Vida”, “Escalas”, “Neoplasias”, 

sendo utilizado o moderador booleano “AND”. As buscas foram 

realizadas por meio de formulário avançado, no mês de julho de 

2018. 

Os critérios de inclusão para este estudo foram: 

disponibilidade integral e gratuita do artigo, período das 

publicações de 2012 a 2017, os estudos tinham que ser 

realizados no Brasil e estarem publicados nos idiomas, 

português ou inglês e, ainda, foi utilizado o filtro “humanos”. 

Para chegar a seleção final deste estudo, foi realizada a leitura 

dos títulos e resumos de todos os artigos.  

A tabela 1 apresenta o resultado da busca após a análise, 

levando em consideração os critérios de inclusão para este 

estudo.   
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No total, 107 artigos foram para a próxima etapa, que foi 

a leitura dos títulos e resumos. Aqueles estudos que atenderam 

aos critérios de inclusão foram lidos na integra. Os estudos que 

não atenderam aos critérios foram excluídos, onde 16 artigos 

fugiram do tema proposto; 65 eram estudos realizados em 

outros países, eram pagos ou estavam indisponíveis; dois eram 

repetidos; seis publicações eram de anos anteriores a 2012; e 

sete eram revisões de literatura, validações ou traduções de 

Tabela 1 - Resultado da pesquisa, por base, 2018. 

Base Critérios de Busca Resultados 

BDENF 

(tw:("qualidade de vida") AND (tw:("escalas") 
AND (tw:("neoplasias") AND 
(instance:"regional") AND ( fulltext:("1") AND 
db:("BDENF") AND year_cluster:("2013" OR 
"2014" OR "2012" OR "2015" OR "2016" OR 
"2017") 

2 

LILACS 

(tw:("qualidade de vida")) AND (tw:("escalas") AND 
(tw:("neoplasias") AND (instance:"regional") AND 
(fulltext:("1") AND db:("LILACS") AND 
year_cluster:("2013" OR "2014" OR "2012" OR 
"2015" OR "2016" OR "2017")) 

18 

MEDLINE 

(tw:("qualidade de vida") AND (tw:("escalas") 
AND (tw:("neoplasias") AND 
(instance:"regional") AND ( fulltext:("1") AND 
db:("MEDLINE") AND mj:("Qualidade de Vida") 
AND limit:("humans") AND year_cluster:("2013" 
OR "2014" OR "2012" OR "2015" OR "2016" OR 
"2017") 

66 

SCIELO 
QUALIDADE DE VIDA [Todos os índices] and 
ONCOLOGIA [Todos os índices] 

21 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
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escalas. Desta forma, foram selecionados 11 artigos para 

discussão, conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 1 - Distribuição dos artigos para identificação dos 
instrumentos utilizados para avaliação da qualidade de vida em 
pacientes oncológicos, 2018. 

Fonte Título Instrumentos Utilizados 

01 PANOBIANCO
, Marislei 
Sanches; et al. 
(2014) 

Qualidade de vida 
de mulheres com 
linfedema após 
cirurgia por 
câncer de mama 

Escala Visual Analógica e 
Escala de Qualidade de Vida 
de Flanagan. 

02 DALLABRIDA, 
Francieli Ana 
et al. (2014) 

Qualidade de vida 
de mulheres 
tratadas por 
câncer do colo de 
útero. 

Instrumento de apuração das 
condições 
sociodemográficas e 
European Organization for 
Researchand Treat-ment of 
Cancer – Qualityof Life 
Ques-tionnaire Core-30 
(EORTC QLQ-C30). 

03 ROCHA, 
Vanessa da; 
KALINKE, 
Luciana 
Puchalski; et 
al. (2015) 

Qualidade de vida 
de pacientes 
internados 
submetidos ao 
transplante de 
células tronco 
hematopoiéticas 
(TCTH). 

Dados Sociodemográ-ficos e 
Clínicos; Quality of Life 
Questionnarie-C30 (QLQ-
C30) e Func-tional 
Assessment Cancer 
treatment- Bone Marrow 
Trans-plantation (FACT-
BMT) 

04 AVELINO, 
Camila Uanne 
Resende et al. 
(2015) 

Assessment of 
quality of life in 
patients with 
advanced non-
small cell lung 
carcinoma treated 
with a 
combination of 
carboplatin and 
paclitaxel. 

European Organization for 
Research and Treatment of 
Cancer Core Quality of Life 
Questionnaire (EORTC 
QLQ-C30) e seu módulo 
suplementar específico 
para câncer de pulmão 
(QLQ-LC13). 
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05 SANTOS, 
Letácio José 
Freire et al. 
(2014) 

Quality of life, 
pain, anxiety and 
depression in 
patients surgically 
treated with 
cancer of rectum. 

European Organization for 
Research and Treatment of 
Cancer Core Quality of Life 
Questionnaire (EORTC QLQ-
C30) e o módulo EORTC 
QLQ-CR38, específico para 
câncer de Reto. 

06 ANDRADE, 
Viviane; 
SAWADA, 
Namie Okino; 
BARICHELL, 
Elizabeth. 
(2013) 

Qualidade de vida 
de pacientes com 
câncer 
hematológico em 
tratamento 
quimioterápico 

Questionário sociode-
mográfico e clínico e 
European Organization for 
Research and Treat-ment of 
Câncer Quality of Life 
Questionnaire Core 30 itens 
(EORTC-QLQ-C30).    

07 FRANCESCHI
NI, Juliana et 
al. (2013) 

Relação entre a 
magnitude de 
sintomas 
e a qualidade de 
vida: análise de 
agrupamentos 
de pacientes com 
câncer de pulmão 
no Brasil. 

European Organization for 
Research and Treatment of 
Cancer Core Quality of Life 
Questionnaire (EORTC QLQ-
C30);  
Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Lung 
(FACT-L) e Medical 
Outcomes Study 36-item 
Short-form Survey (SF-36). 

08 FERREIRA, 
Emmanuelle 
da Cunha et 
al. (2017) 

Self-esteem and 
health-related 
quality of life in 
ostomized 
patients. 

Questionário contendo dados 
sociodemográ-ficos e 
clínicos; escala de 
autoestima de Rosenberg e 
European 
Organization for Research 
and Treat-ment of cancer 
Quality 
of Life Questionnaire Core 30 
itens (EORTC-QLQ-C30). 

09 RIGONI, Laís 
et al. (2016) 

Quality of life 
impairment in 
patients with head 
and neck cancer 
and their 
caregivers: a 
comparative 
study. 

Atividade de vida diária 
(AVD);  Coop /Wonca; 
Caregiver Strain Index;  
EORTC QLQ−C30 Quality of 
Life Index (versão 3.0). 



INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE LITERATURA 

1437 
 

10 BARBOSA, 
Priscila 
Almeida et al. 
(2017) 

Quality of life in 
women with 
breast cancer, 
after surgical 
intervention, in a 
city in the zona da 
mata region in 
Minas Gerais, 
Brazil. 

European Organization for 
Research and Treat-ment of 
Cancer Breast 
CancerSpecific Quality of 
Life Questionnaire (EORTC 
QLC 30 BR-23). 

11 BEZERRA, 
Karla Barros et 
al. (2013) 

Qualidade de vida 
de mulheres 
tratadas de câncer 
de mama em uma 
cidade do 
nordeste do 
Brasil. 

Functional Assessment of 
Cancer Therapy – Breast 

(FACT-B), versão 4. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os 11 artigos analisados, foram encontrados 

diversos instrumentos para avaliação da qualidade de vida para 

pacientes oncológicos, sendo alguns genéricos e outros 

específicos.  

Dos artigos incluídos neste estudo, nove utilizaram o 

instrumento da European Organization for Researchand 

Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire Core-30 

(EORTC QLQ-C30), sendo as referências 

10,11,12,13,14,15,16,17,18 dispostas no Quadro 1. Este 

questionário é específico para avaliar QV relacionada ao 

tratamento de câncer, mas é o módulo genérico. Desta forma, 

com o EORTC QLQ-C30 é possível avaliar QV por meio de 30 

questões, sobre a última semana do paciente, que deverá 

indicar as afirmações acerca das atividades realizadas e os 

sintomas apresentados. As perguntas são divididas em cinco 

escalas funcionais, sendo elas física, cognitiva, emocional, 
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social e desempenho de papeis; três escalas de sintomas, 

sendo eles fadiga, dor, náusea e vômito; escala geral de 

saúde/qualidade de vida; e contém mais cinco itens que avaliam 

sintomas comuns apresentados por pacientes em tratamento 

de câncer, que são insônia, perda de apetite, constipação, 

diarreia, dispneia, além de impacto financeiro do tratamento e 

da doença. A pontuação deste questionário varia de zero à cem, 

onde, nas escalas funcionais, o maior resultado representa 

melhor estado; porém quando analisado os sintomas, quando 

maior a pontuação, pior o quadro do paciente (BARBOSA et al., 

2017). 

No artigo 01 disposto no Quadro 01, de Panobianco et 

al. (2014), os autores avaliaram a QV de 20 mulheres com 

linfedema pós-mastectomia por câncer de mama, atendidas por 

um serviço de reabilitação no interior do estado de São Paulo. 

Nesta produção, foram utilizados dois instrumentos: a Escala 

de Qualidade de Vida de Flanagan (EQVF) e a Escala Visual 

Analógica (EVA). 

A EQVF é um instrumento multidimensional e genérico, 

ou seja, pode ser utilizado em diversas situações, que avalia a 

satisfação do entrevistado baseando-se em “cinco domínios”, 

sendo eles: “bem-estar físico e material”, que avalia a condição 

física e socioeconômica do indivíduo; “relações com outras 

pessoas”, que verifica as relações entre familiares (pai, irmãos 

e outros parentes), amigos e as relações íntimas entre 

esposo(a), namorado(a), etc.; “atividades sociais e cívicas”, 

onde é investigado se há intensão de ajudar ou apoiar alguém 

voluntariamente e a participação em ações de interesse público; 

“desenvolvimento pessoal e recreação”, avaliando se há 

intensão de aprimorar os conhecimentos e se há 

reconhecimento das próprias potencialidades e limitações, 
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trabalho, comunicação, socialização e realização de atividades 

de lazer (OLIVEIRA et al., 2017).  

Associado a este instrumento, Panobianco et al. (2014) 

também utilizou a EVA, com o objetivo de suplementar a EQVF, 

já que ela pode ser utilizada para avaliar a “intensidade, a força 

ou a magnitude das sensações individuais, sentimentos 

subjetivos ou a magnitude das relações individuais” 

(PANOBIANCO et al., 2014). 

No artigo 03, do Quadro 01, de Kalinke et al. (2015) 

avaliou a QV de 25 pacientes adultos com câncer hematológico 

que realizaram transplante de células tronco hematopoiéticas. 

A mensuração da qualidade de vida foi realizada por meio de 

questionário EORTC QLQ-C30 e, também, o Functional 

Assessment Cancer Treatment–Bone Marrow Transplantation 

(FACT-BMT) - versão 4.0 português – Brasil, sendo este 

específico para avaliação para Transplante de Células Tronco 

Hematopoiéticas. O FACT-BMT (da FACIT) é um questionário 

composto por 50 itens, divididos em cinco classes: “bem-estar 

físico, funcional, emocional, social e familiar e preocupações 

adicionais”. Os resultados apresentam pontuação que varia de 

zero a 148 pontos, onde as maiores pontuações representam 

melhor qualidade de vida. 

Na pesquisa 04 disposta no Quadro 01, Avelino et al. 

(2015) investigou a qualidade de vida relacionada à saúde de 

18 pacientes com Câncer Pulmonar de Células Não-Pequenas 

avançado, em terapia paliativa, em um hospital do Rio de 

Janeiro. Neste, foi utilizado o EORTC QLQ-C30 junto ao seu 

módulo complementar específico para câncer de pulmão, o 

questionário QLQ-LC13. Este traz 13 questões sobre os 

principais sintomas desta doença, bem como as reações dos 

tratamentos. 
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O artigo 04 do Quadro 01, de Franceschini et al. (2013), 

buscou avaliar os impactos que os sintomas na qualidade de 

vida de 50 pacientes com câncer de pulmão, no estado de São 

Paulo. Para isto, a mensuração da QV foi feita, também 

baseado em informações sociodemográficas, mas por meio de 

três questionários: o European Organization for Researchand 

Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire Core-30 

(EORTC QLQ-C30), utilizado neste para avaliação da extensão 

dos sintomas; o Medical Outcomes Study 36-item Short-form 

Survey (SF-36); e o Functional Assessment of Cancer Therapy-

Lung (FACT-L).  

O SF-36 é um outro instrumento genérico utilizado para 

verificação de mudanças da qualidade de vida, que contém oito 

domínios, que são eles: “capacidade funcional, função física, 

dor corporal, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos 

sociais, função emocional e saúde mental”. Cada domínio pode 

gerar um score que varia de zero a 100, onde o menor valor 

representa grave debilitação e a maior os casos assintomáticos 

(FRANCESCHINI et al., 2013).  

O FACT-L utilizado foi a versão 4, que é um questionário 

específico para câncer de pulmão e traz 36 questões que tratam 

de aspectos específicos relacionados ao câncer de pulmão, 

como sintomas e preocupações que acometem os pacientes e 

são inerentes a esta doença. Este questionário é dividido em 

escalas funcionais, que avaliam os quatro principais domínios 

de QV, que são funcional, físico, emocional e social e familiar. 

Além destes, também possui outros nove domínios específicos 

para câncer de pulmão. O score deste instrumento varia de 

zero, representando os quadros assintomáticos, até 108, sendo 

esta pontuação para casos graves. A pontuação do FACT-L 

pontuação gera o índice FACT-L Trial Outcome Index (FACT-L 
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TOI), e é obtido a partir da soma de algumas subescalas do 

FACT-L. O FACT-L TOI avalia, principalmente, a capacidade 

funcional e seu score é de zero, para assintomáticos, até 84, 

para aqueles mais debilitados (FRANCESCHINI et al., 2013). 

O estudo 11 disposto no Quadro 01, abordou a qualidade 

de vida de 197 mulheres com câncer de mama, atendidas em 

um determinado serviço de saúde em São Luís, no Maranhão. 

Para isso, os autores fizeram uso da versão 4 do Functional 

Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B), sendo 

específico para câncer de mama. Este instrumento é composto 

por 37 perguntas dividas em cinco domínios: funcional, físico, 

social e familiar, emocional e uma subescala de câncer de 

mama. Por meio dos scores obtidos nas subescalas do FACT-

B, também foram gerados os índices do Functional Assessment 

of Cancer Terapy – General (FACT – G), este que é genérico e 

possibilita a avaliação de qualquer tipo de câncer; e o TOI - Trial 

Outcome Index, que avalia a capacidade funcional dos 

pacientes (BEZERRA et al., 2013).  

Assim como Avelino et al. (2015) e Santos et al. (2014), 

artigos 4 e 5 do Quadro 01, que abordam a “qualidade de vida, 

dor, depressão e ansiedade em pacientes operados por câncer 

de reto” fez uso do questionário EORTC QLQ-C30, associado 

ao módulo específico, o EORTC QLQ-CR38, para investigar a 

QV de pacientes com câncer de reto. Este questionário 

suplementar permite avaliação específica dos sintomas do 

câncer de reto, bem como os efeitos colaterais decorrentes do 

tratamento. É composto por 38 perguntas, divididas em duas 

escalas funcionais, que são Imagem Corporal e Sexualidade, 

além de sete escalas de sintomas, como problemas no trato 

gastrointestinal, para micção, para defecação, perda de peso, 
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efeitos indesejáveis da quimioterapia, estoma e disfunções 

sexuais (SANTOS et al., 2014). 

Barbosa (2017), cujo artigo está disposto no Quadro 01, 

com o número 10, também fez o uso do EORTC QLQ-C30 com 

o módulo suplementar. Nesta pesquisa, foi avaliada a QVRS de 

121 mulheres com câncer de mama após cirurgia em serviço de 

oncologia de referência, no estado de Minas Gerais. Neste 

caso, o módulo específico utilizado para este tipo de câncer foi 

o EORTC QLQ-BR23. Ele é composto por 23 questões, 

divididas em escala de sintomas, que aborda os membros 

superiores, mamas e efeitos colaterais do tratamento e duas 

escalas funcionais, semelhantes ao EORTC QLQ-CR38, que 

são imagem corporal e sexualidade.18 Tais módulos seguem o 

mesmo padrão de score dos demais da EORTC.  

A pesquisa de Dollabrida et al. (2014), disposta no 

Quadro 01 sob número 02, que avaliou a QV de 43 mulheres 

em tratamento de câncer de colo de útero em serviço de 

oncologia no sul do Brasil, e a de número 06, também no 

Quadro 01, de Andrade, Sawada e Barichello (2013), que 

mensurou a QV de 32 pacientes hematológicos, em tratamento 

quimioterápico em hospital no triângulo mineiro, fazem uso 

apenas do questionário EORTC QLQ-C30 associado a 

questionários sociodemográficos e clínicos, que ajudam a 

caracterizar os pacientes, respondendo questões como idade e 

sexo dos pacientes, estado civil, se está empregado, renda 

mensal, tipo de câncer, sintomas, tipo de tratamento realizado, 

entre outros. O artigo de Ferreira et al. (2017), identificado no 

Quadro 01, com o número 08, teve o objetivo de avaliar a 

autoestima e a qualidade de vida de 36 pacientes estomizados 

por câncer de colo retal, no estado de Minas Gerais. Neste, 

assim como Rocha (2015) e Andrade, Sawada e Barichello 



INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE LITERATURA 

1443 
 

(2013), foram utilizados os questionários sociodemográficos 

para caracterização dos entrevistados e o instrumento genérico 

EORTC QLQ-C30. Para avaliação de autoestima foi empregada 

a Escala de Rosenberg.10 

No artigo 09 do Quadro 01, de Rigoni et al. (2016), que 

teve o objetivo de avaliar a QV de 30 pacientes com câncer 

avançado de cabeça e pescoço e 30 cuidadores, foram 

utilizados quatro questionários distintos: Atividade de vida diária 

(AVD), Coop/Wonca, EORTC QLQ−C30, e o Caregiver Strain 

Index (CSI), sendo dois deles aplicados nos cuidadores e três 

nos pacientes. Aqui, será detalhado apenas os instrumentos 

utilizados para avaliação de QV dos pacientes, que foram 

Atividade de vida diária (AVD), Coop/Wonca, EORTC 

QLQ−C30, este último estando com o módulo H&N-35, 

específico para câncer de cabeça e pescoço. 

O questionário de AVD foi utilizado para identificação do 

nível de independência dos entrevistados. O instrumento de 

Coop/Wonca é genérico e utilizado para investigar o nível de 

bem-estar dos indivíduos e foi utilizado para avaliar a QV dos 

pacientes nas duas ultimas semanas, contendo perguntas 

sobre “forma física, sentimentos, atividades do dia a dia, vida 

social, mudanças no estado de saúde e estado geral de saúde” 

(RIGONI et al., 2016). 

O outro instrumento utilizado foi o EORTC QLQ−C30, 

com o modulo suplementar específico H&N-35. Este contém 35 

itens que devem ser respondidos de acordo com a vivência do 

entrevistado na última semana. Neste questionário é possível 

avaliar sintomas como dor, deglutição, abertura da boca, 

dentição, mal-estar, nível de socialização, sexualidade, 

utilização de medicamentos para alivio da dor, entre outros 

(RIGONI et al., 2016). 
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CONCLUSÃO 

 

O aumento no número de casos de doenças crônicas 

não transmissíveis, principalmente o câncer, requer reflexões 

sobre os impactos que o mesmo pode causar aos pacientes, 

especialmente os relacionados a qualidade de vida. Daí a 

importância de conhecer instrumentos destinados a mensurar a 

qualidade de vida de pacientes oncológicos e demonstrar sua 

aplicabilidade na prática clínica.  

Viu-se que o instrumento utilizado com maior frequência 

foi o módulo genérico European Organization for Researchand 

Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire Core-30 

(EORTC QLQ-C30). Com ele foi possível avaliar de maneira 

geral os pacientes com câncer e determinar aspectos 

funcionais, emocionais, de saúde, entre outros, dos pacientes.  

Mensurar Qualidade de Vida é importante para avaliar 

presença de alterações funcionais, físicas e emocionais, assim 

como possibilita o acompanhamento da evolução do paciente e 

progressão da doença. Além disso, ajuda a determinar 

sobrevida de pacientes oncológicos em quadros graves. 

Tais ferramentas são de grande importância, pois 

possibilitam a comunicação eficaz entre profissionais de saúde 

e pacientes, e sendo um facilitador para prevenção de agravos 

e auxiliar para a melhoria da assistência prestada pelas equipes 

de saúde. 
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RESUMO: A discriminação e, como consequência, a exclusão 

social sofrida pelas travestis e transexuais pode limitar e afastar 

seu acesso também aos serviços de saúde, resultando em uma 

população vulnerável, privados dos serviços de assistência à 

saúde. Como forma de combate às discriminações contra essa 

população, o uso do nome social nos serviços de saúde é 

garantido entre os direitos dos usuários do Sistema Único de 

Saúde. Objetivamos discutir o uso do nome social no Sistema 

Único de Saúde como ferramenta para efetivação do 

acolhimento, humanização e integralidade da assistência a 

travestis e transexuais, através da elaboração de um ensaio 

teórico-reflexivo. Elegeu-se como categorias de análises: o 

acolhimento e a promoção do acesso à saúde através do nome 

social; o nome social como ferramenta para humanização da 

assistência; e o nome social como base para efetivação da 

integralidade. Podemos afirmar que o nome social se apresenta 

como a porta de entrada das travestis e transexuais ao Sistema 

Único de Saúde. A partir da efetivação desse direito por parte 
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dos profissionais, respeitando e disponibilizando meios para 

seu uso oral e nos prontuários e documentos, facilita-se a 

execução das ações em saúde, fazendo valer os direitos de 

cidadania e de saúde destes usuários. 

Palavras-chave: Pessoas Transgênero. Identidade de gênero. 

Integralidade em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define gênero 

como conceitos sociais de papéis, comportamentos, atitudes e 

características que cada sociedade considera adequados para 

homens e mulheres. (OMS, 2016).  

 Segundo Villela, Monteiro e Vargas (2009, p. 3), o gênero 

é culturalmente construído, ao se atribuir “valores e sentidos 

diversos à constituição anatômica e à participação de mulheres 

e homens na reprodução biológica”  

 O gênero, portanto, difere do sexo biológico por ser 

socialmente construído. Há pessoas que se identificam com o 

gênero correspondente ao seu sexo biológico, sendo estas 

cisgênero, porém, também existem pessoas que não se 

identificam, logo, são não-cisgênero (JESUS, 2012).  

 Entende-se que a vivência de um gênero (sociocultural) 

discordante com o que se esperaria de alguém de um 

determinado sexo biológico é uma questão de identidade de 

gênero (JESUS, 2012). Essa situação se aplica ao caso das 

pessoas travestis e transexuais, que são não-cisgênero ou 

“transgênero”, ou mais popularmente, trans, por não se 

identificarem com o gênero que lhes foi determinado pelo sexo 

biológico.  
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 Ainda segundo o autor citado, as travestis são pessoas 

que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se 

reconhecem como homens ou como mulheres, mas como 

membros de um terceiro gênero ou de um não-gênero.  

 O termo transexual é aplicado ao indivíduo cuja 

identidade de gênero difere daquela designada pelo sexo 

biológico e que procura fazer a transição para o gênero oposto 

através de intervenções como a administração de hormônios e 

cirurgia de readequação de gênero.  
[...] Cada pessoa transexual age de acordo com o 

que reconhece como próprio de seu gênero: 

mulheres transexuais adotam nome, aparência e 

comportamentos femininos, querem e precisam 

ser tratadas como quaisquer outras mulheres. 

Homens transexuais adotam nome, aparência e 

comportamentos masculinos, querem e precisam 

ser tratados como quaisquer outros homens 

(JESUS, 2012 p.16). 

 Historicamente, a população transgênero é 

estigmatizada e marginalizada por se desviarem dos padrões 

impostos como normais acerca da identidade de gênero. A 

ocorrência de violências (físicas, psicológicas e simbólicas) 

contra essa população é constante. De modo velado, violenta-

se o indivíduo ao lhe excluir do convívio social saudável, 

dificultar seu acesso aos serviços e sequer reconhecer sua 

identidade (JESUS, 2012). 

 Diante das violações sofridas por essa população, 

erguem-se movimentos sociais que buscam visibilidade e 

respostas governamentais. Desse engajamento, no âmbito do 

setor saúde, surgem respostas ao enfrentamento das 

discriminações nas Conferências Nacionais de Saúde (CNS), 

que a partir da sua 12ª edição (BRASIL, 2004) inseriu os direitos 
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LGBT (acrômio que designa lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e transgêneros) em sua pauta. A 13ª CNS 

incluiu a orientação sexual e a identidade de gênero como 

determinantes sociais de saúde. (BRASIL, 2008). 

 Consolidando os direitos em saúde dessa população, o 

Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT, no sentido de promover o enfrentamento a 

iniquidades e discriminações, ampliando o acesso a ações e 

serviços de qualidade. (BRASIL, 2013). 

 Dentre os direitos conquistados por esse público, está o 

uso e respeito ao nome social das travestis e dos(as) 

transexuais, ou seja, aquele pelo qual transexuais e travestis 

preferem ser chamados(as), em contraposição ao nome do 

registro civil que não corresponde ao gênero ao qual se 

identificam como pertencentes. O uso do nome social nos 

serviços de saúde é garantido pela Portaria nº 1.820 de 2009, 

que descreve que o usuário deve ser identificado 

 
[..] pelo nome e sobrenome civil, devendo existir 

em todo documento do usuário e usuária um 

campo para se registrar o nome social, 

independente do registro civil sendo assegurado o 

uso do nome de preferência, não podendo ser 

identificado por número, nome ou código da 

doença ou outras formas desrespeitosas ou 

preconceituosa. (BRASIL, 2009). 

 

A Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, em seu 

terceiro princípio, já assegurava desde o ano de 2007, o campo 

para preenchimento do nome social nos documentos de 

identificação do sistema de saúde (cartão do SUS), vetando o 
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uso de formas desrespeitosas e preconceituosas no 

atendimento (BRASIL, 2007). 

O nome carrega junto ao corpo os múltiplos sentidos de 

feminilidade e masculinidade que operam como constituintes do 

gênero (ROCON, 2016) Desta forma, o nome escolhido por 

travestis e transexuais atua como parte do processo de 

readequação de gênero. 

A presença do campo destinado ao nome social nos 

documentos e prontuários da saúde, bem como o respeito dos 

profissionais da área ao adotarem o nome de escolha do 

usuário em seu atendimento impede que o constrangimento 

bloqueie o acesso aos serviços ofertados, reafirma o 

compromisso de universalidade e equidade do SUS, 

extinguindo a violação de direitos no âmbito institucional, além 

de estimular uma cultura de respeito às diversidades.  

Todavia, o cumprimento e a consolidação das ações 

previstas na política de saúde integral LGBT, dentre elas o uso 

do nome social de travestis e transexuais, dependem do bom 

senso dos profissionais, por se tratarem de ações 

descentralizadas e de âmbito institucional.  

É também notável a escassez de produção científica a 

respeito da saúde de travestis e transexuais para além das 

questões de gênero, processo transexualizador e epidemia de 

HIV/AIDS.  

Diante do exposto e considerando que, em suas 

diretrizes, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT incentiva 

a produção de pesquisas científicas, inovações tecnológicas e 

avanços terapêuticos específicos sobre a saúde da população 

LGBT (BRASIL, 2013), objetiva-se, discutir acerca do uso do 

nome social no Sistema Único de Saúde, especificamente 
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refletindo sobre sua importância na assistência prestada à 

travestis e transexuais no que tange o acolhimento, a 

humanização e a integralidade da assistência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

O presente trabalho trata-se numa modalidade de ensaio 

teórico, que se caracteriza por ser um estudo formal, de base 

discursiva, se constituindo uma exposição lógica e reflexiva, 

apoiada em uma argumentação rigorosa, a partir da 

interpretação e do julgamento pessoal (SEVERINO, 2000).  

 Para Medeiros (2000, p. 112), trata-se de uma exposição 

metodológica do tema abordado e da conclusão original 

alcançada após minucioso exame de um assunto. Nesse 

sentido, o autor defende que o ensaio é “problematizador, 

antidogmático e nele deve se sobressair o espírito crítico do 

autor e a originalidade".  

Esse ensaio está organizado na reflexão de dimensões 

propostas na assistência à saúde no Sistema Único de Saúde, 

as quais sejam: acolhimento, humanização e integralidade da 

assistência. Por fim, apresenta algumas considerações 

aproximativas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Historicamente a população LGBT tem ficado à margem 

da sociedade devido à quebra de padrões socialmente 

adotados, e junto a outras minorias, excluída das esferas de 

acesso à educação, empregos, saúde, alimentação digna, 

moradia, cultura e lazer, afetando diretamente a qualidade de 

vida e de saúde (BRASIL, 2013).  



NOME SOCIAL: FERRAMENTA PARA EFETIVAÇÃO DO ACOLHIMENTO, 
HUMANIZAÇÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA A TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS 

1453 
 

Mesmo diante de avanços no que diz respeito a 

conquista de espaço na sociedade e consolidação de políticas 

públicas em prol da população LGBT, frutos de muitas lutas, o 

preconceito arraigado na população e a falta de informação 

acerca de orientação sexual e identidade de gênero ainda 

contribui para exclusão desse público nos mais variados 

espaços. 

No âmbito da saúde, a discriminação e, como 

consequência, a exclusão social sofrida limita o acesso e os 

afasta dos serviços de saúde, resultando em uma população 

vulnerável e privados da assistência à saúde.  

Elegeu-se como categorias de análises: o acolhimento e 

a promoção do acesso à saúde através do nome social; o nome 

social como ferramenta para humanização da assistência; e o 

nome social como base para efetivação da integralidade. 

O acolhimento e a promoção do acesso aos serviços de 

saúde pela população transgênero e transexual se dá através 

do uso do nome social.  

Se tratando especificamente de travestis e transexuais, 

a falha no direito ao uso e respeito do nome escolhido por estes, 

configura-se como violência, os constrange, causa sofrimento e 

afasta do atendimento à saúde, ferindo os direitos do usuário e 

os preceitos do SUS baseados na universalidade do acesso, 

equidade, integralidade e humanização da assistência.  

A ausência de travestis e transexuais nos serviços de 

saúde, em especial na atenção básica que é uma das portas de 

entrada para o sistema e local de maior permanência do 

usuário, é notável e preocupante. Há uma segregação desse 

grupo social para serviços específicos, em geral nos centros 

especializados no processo transexualizador por serem locais 
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em que se entende que há profissionais capacitados para lidar 

com as questões de identidade de gênero, limitando o acesso 

as atividades de promoção e proteção em saúde integral 

desses indivíduos nas demais instâncias do sistema.  

Em um estudo (ROCON, 2016) que objetivou discutir as 

dificuldades de pessoas trans em acessarem os serviços de 

saúde no SUS, o desrespeito ao nome social nos serviços de 

saúde pública, somado a discriminação por parte dos 

profissionais, tem sido relevante na não efetivação do acesso 

ao cuidado em saúde. O autor afirma que “o desrespeito ao 

nome social, a trans/travestifobia nos serviços de saúde e o 

diagnóstico patologizante no processo transexualizador se 

apresentaram como principais impedimentos ao acesso 

universal, integral e equânime”.  

O uso do nome social surge como ferramenta para 

promoção do acesso das pessoas transexuais e travestis aos 

serviços de saúde favorecendo o acolhimento por parte dos 

profissionais e o estabelecimento do vínculo profissional-

paciente, binômio importantíssimo no que se refere a 

permanência do usuário no serviço e a aderência aos cuidados 

em saúde. Desta forma, favorecer o uso do nome social pelos 

usuários oportuniza o desenvolvimento do acolhimento, sendo 

esta prática descrita como 

 
[..]Recepção do usuário, desde sua chegada, 

responsabilizando-se integralmente por ele, 

ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse 

suas preocupações, angústias, e ao mesmo 

tempo, colocando os limites necessários, 

garantindo atenção resolutiva e a articulação com 

os outros serviços de saúde para a continuidade 
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da assistência quando necessário. (BRASIL, 

2004). 

 

Ao se sentir reconhecido, compreendido em sua 

identidade de gênero e, principalmente respeitado, o usuário 

sente-se confortável para acessar os serviços e usufruir de seus 

direitos em saúde.  

Freire (2013) afirma que o acolhimento de travestis e 

transexuais nos serviço de Atenção Básica aborda um processo 

onde estão envolvidas ações humanas passíveis de gerar 

conflitos, e ressalta a necessidade de conscientização, 

primando pelo respeito à singularidade dos sujeitos e 

combatendo todas as formas de normatização que impliquem 

processos de exclusão e discriminação das pessoas. 

Muller e Knauth (2008) analisaram a percepção, os 

sentimentos e as dificuldades enfrentadas por travestis para 

terem acesso aos serviços de saúde e descrevem a 

discriminação sofrida por este público na recepção dos serviços 

quando lhes negam o direito de serem chamadas pelo nome 

feminino com o qual se identificam, revelando o despreparo 

desses profissionais para lidar com as questões de gênero.  

A garantia de uso do nome social do usuário no sistema 

de saúde, bem como seu respeito pelos profissionais 

proporciona a oferta de uma assistência que obedece aos 

princípios do SUS, previstos na Lei 8080/90, capítulo II, Artigo 

7º 
 [...] As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - 
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universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência; II - 

integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; [...] IV - 

igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie. (BRASIL, 1990, grifos nossos). 

 

O nome social também é utilizado como ferramenta para 

a humanização da assistência prestada à travestis e 

transexuais.  

Por humanização da assistência entendemos a 

valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de 

produção de saúde (usuários, trabalhadores e gestores), 

através da autonomia e do protagonismo dos sujeitos, a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 

solidários e a participação coletiva no processo de gestão 

(BRASIL, 2004).  

 Os princípios da Política Nacional de Humanização que 

objetivam a 
[...] Valorização da dimensão subjetiva e social 

em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os 

direitos do cidadão, destacando-se o respeito 

às questões de gênero, etnia, raça, orientação 

sexual e às populações específicas (índios, 

quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.) 

(BRASIL, 2004, grifos nossos). 
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 Verifica-se, portanto, na Política Nacional de 

Humanização o respeito às questões de gênero. Todo o 

caminho para a efetivação da humanização da assistência, em 

se tratando de usuários transexuais e travestis, inicia-se com o 

tratamento respeitoso conferido pelo uso do seu nome de 

escolha, desta forma respeita-se também sua identidade de 

gênero. Valorizado, o usuário insere-se mais facilmente no 

processo de cuidados em saúde individual e da comunidade. 

 A oferta de assistência humanizada, valorizando as 

subjetividades do indivíduo ao identificar suas necessidades 

sociais de saúde, dentre as quais o respeito à identidade da 

travesti e do(a) transexual, está em consonância com o terceiro 

princípio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde: “Todo 

cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e 

livre de qualquer discriminação” (BRASIL, 2007).  

 Nesse sentido, compete aos profissionais de saúde que 

operacionalizam os serviços de saúde, que manuseiam os 

prontuários individuais ou familiares, como é o caso da 

Estratégia Saúde da Família, fazerem valer o que é garantido à 

essa população específica, visto que “o nome marca a 

individualidade e legitima a identidade humana nas relações 

sociais, desde os primórdios o ser humano se norteia pela 

necessidade de nomear todas as coisas que estão a sua volta” 

(GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2013, p. 52).   

O estudo de Romano (2008) descreve o abandono ou 

desistência de tratamentos em andamento, mesmo nos casos 

de doenças crônicas ou graves como a AIDS, como 

consequência do preconceito sofrido por travestis ao buscar 

atendimento ambulatorial. A autora relata a redução desses 

casos a partir de um trabalho de humanização e acolhimento 



NOME SOCIAL: FERRAMENTA PARA EFETIVAÇÃO DO ACOLHIMENTO, 
HUMANIZAÇÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA A TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS 

1458 
 

realizado junto aos usuários e às equipes do Programa Saúde 

da Família onde as travestis eram adscritas. Dentre as ações 

realizadas estão a divulgação sobre preconceito e profissionais 

de saúde e a iniciativa que as travestis sejam tratadas pelo 

artigo feminino, oralmente e por escrito nos prontuários. 

O respeito e o do uso do nome social nos serviços de 

saúde favorece a efetivação da integralidade da assistência.  

O princípio de integralidade proposto pelo SUS considera 

as dimensões biológica, cultural e social do usuário, e orienta 

políticas e ações de saúde capazes de atender as demandas e 

necessidades no acesso à rede de serviços (FRACOLLI et al, 

2011). 

Os agravos à saúde do público LGBT tem, em sua 

maioria, determinantes sociais, em função das frequentes 

violações de direitos por apresentarem orientações sexuais e 

identidade de gênero, tidas como desviantes das construídas 

socialmente (FERRAZ; KRAICZYK, 2010).  

Fracolli (2011) afirma que na atenção básica, a 

integralidade constitui-se no cotidiano do trabalho por meio das 

interações que acontecem entre o usuário e os profissionais. 

O reconhecimento, por parte dos profissionais de saúde, 

dos danos à saúde decorrentes das discriminações e violações 

sofridas por travestis e transexuais abre espaço para a 

assistência integral, entendendo o indivíduo em seu contexto 

biopsicossocial para intervir de modo adequado às demandas 

individuais e coletivas que se apresentam.  

Transexuais e travestis não buscam os serviços de 

saúde apenas quando inseridas no processo de readequação 

sexual ou em consequência da infecção do HIV/AIDS (MELLO, 

2011). Por esta razão, e considerando a discriminação que 



NOME SOCIAL: FERRAMENTA PARA EFETIVAÇÃO DO ACOLHIMENTO, 
HUMANIZAÇÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA A TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS 

1459 
 

atinge tais pessoas quando buscam serviços universais de 

atendimento à saúde, viabilizar o uso do nome social tanto oral 

quanto nos documentos e prontuários é também viabilizar 

caminhos para concretização da atenção integral em saúde.  

A segregação deste público para serviços de saúde com 

especialidade no processo transexualizador pode afastá-los 

dos cuidados ofertados pelos serviços básicos de saúde, ou 

seja, dos serviços de promoção e proteção à saúde.  

Lionço (2009) em um estudo sobre a integralidade no 

processo transexualizador afirma que por mais que a 

normatização desse processo tenha sido uma conquista 

importante para esse público, não responde à questão da 

precariedade do acesso ao sistema de saúde quando se 

considera a atenção básica como a porta de entrada, sendo 

antagônico ao princípio da universalidade do SUS o 

estabelecimento divisões para a atenção a um determinado 

grupo social, em diferenciação ou discriminação em relação aos 

demais. 

Faz-se necessário ressaltar a importância dos centros de 

referência para o que o processo transexualizador seja 

realizado de forma adequada, entretanto, a saúde das pessoas 

transexuais e travestis perpassam por sua identidade de 

gênero, sendo esta apenas uma parte de suas demandas 

enquanto ser biopsicossocial.  

Ao tratarmos com travestis e transexuais estamos 

tratando com uma população heterogênea em diversas 

características como faixa etária, orientação sexual, raça, 

religião, atividades laborais, nível socioeconômico, enfim, 

tratando um ser inserido em uma sociedade e com 

necessidades de saúde singulares. Desta forma, inserem-se 
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nas diversas áreas de cuidados como saúde da mulher, do 

homem, do trabalhador, do idoso, saúde mental entre outras, 

requerendo atenção integral.  

Nesse sentido, questiona-se quantos travestis procuram 

os serviços de saúde durante o HIPERDIA; quantos tem o 

cartão vacinal em dia; quantos trans homens ainda não 

cirurgiados fazem o exame citológico. Essas são situações 

muitas vezes negligenciadas pela distância desse público a 

atenção básica ou levadas ao sistema privado de saúde por 

acreditarem que o plano cobre também o respeito profissional.  

Apesar de serem escassos os estudos que abordam 

essa população no Sistema Único de Saúde (SUS), há 

evidências de que fatores relacionados à organização dos 

serviços, à postura de profissionais, ao estigma e ao 

constrangimento vivenciado pela população trans 

comprometem a materialização dos princípios e diretrizes do 

SUS junto ao grupo (FREIRE et al., 2013).  

 

CONCLUSÕES  

 

De modo geral, podemos afirmar que o nome social se 

apresenta como a porta de entrada das travestis e transexuais 

ao Sistema Único de Saúde. A partir da efetivação desse direito 

por parte dos profissionais, respeitando e disponibilizando 

meios para seu uso como o espaço reservado para o nome 

social nos prontuários e documentos, diminuindo a burocracia 

durante esse processo, facilita-se a execução das ações em 

saúde, fazendo valer os direitos de cidadania e de saúde destes 

usuários previstas no artigo 196 da atual Constituição Federal. 

Corroboramos com a ideia de Rocon (2016) quando afirma que 
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[...] O SUS poderá tornar-se um importante 

instrumento de promoção da cidadania das 

pessoas trans na medida em que efetivar a 

universalidade do acesso – buscando superar 

seus impedimentos–, a integralidade da atenção – 

ofertando, de forma articulada e contínua, os 

serviços que permitam enfrentar os determinantes 

e os condicionantes da saúde e do adoecimento – 

e a equidade – considerando as questões próprias 

à saúde das pessoas trans. (ROCON, 2016). 

 

Questiona-se então, por que há barreiras para executar 

uma ação simples, de baixo custo e alta resolução. Aqui se 

abrem outros questionamentos que vão além do sistema de 

saúde e permeiam os campos da educação, religião, 

constructos sociais de gênero e sexualidade que devem ser 

discutidos na sociedade na busca de mais tolerância as 

diversidades que se apresentam. 

Como solução para diminuir a discriminação nos serviços 

de saúde, apresentam-se medidas tais como a abordagem das 

questões de identidade de gênero e orientação sexual nos 

currículos dos cursos de saúde, técnicos e superiores, 

contribuindo para ofertar ao mercado de trabalho profissionais 

capacitados para lidar com o público específico. 

A educação permanente é também um instrumento que 

pode ser utilizado para promover a conscientização dos 

profissionais de saúde (sejam médicos, enfermeiros, dentistas, 

fisioterapeutas entre outros) sobre as questões de gênero, com 

enfoque do uso do nome social como ferramenta para a 

inclusão de travestis e transexuais em seus processos de 

cuidados em saúde.  
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Portanto, cabe aos profissionais de saúde e dos gestores 

a busca pela eliminação do preconceito, discriminação e da 

burocracia para o uso do nome social, agindo como facilitadores 

no processo de cumprimentos do direito em saúde.  

A partir dessa discussão, vislumbra-se novas discussões 

acerca da concretização das ações previstas na Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT, tema tão pouco abordado na 

literatura científica, para que haja o reconhecimento e garantia 

dos direitos e, por consequência, melhorias na oferta de 

serviços em saúde para esse público, sendo-lhes assegurado 

uma assistência integral e humanizada.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo consistiu em investigar o 

perfil dos profissionais do NASF em um município do litoral 

paraibano. Trata-se de um estudo transversal, exploratório e 

descritivo, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi 

realizada no período de novembro e dezembro de 2017. Para 

coleta dos dados foi realizada aplicação de um questionário 

para avaliar o perfil profissional. O perfil do NASF no município 

analisado caracteriza-se por apresentar predominantemente 

fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e educador físico, 

graduados em IES privadas nos últimos 10 anos. A maioria 

possui pós-graduação em alguma especialidade em saúde não 

vinculada diretamente à saúde pública ou atenção básica. O 

vínculo profissional apresenta-se como temporário, sendo a 

inserção no trabalho do NASF por meio de indicação, com 

remuneração inferior a R$ 2.000,00. Na rotina profissional, a 

maioria dos profissionais trabalha 20 horas semanais e apoiam 
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poucas EqSF. Destaca-se um aspecto importante para 

contribuir com o perfil profissional: o investimento em educação 

permanente e continuada. Para além disso, faz-se necessário 

fortalecer o vínculo profissional com o serviço, minimizando a 

rotatividade dos profissionais nos serviços de saúde. Diante da 

carga horária semanal reduzida, destaca-se o papel da gestão 

para contribuir com a construção da agenda do NASF e o 

planejamento das ações, que devem atender à perspectiva 

interprofissional e dispor da articulação intersetorial para 

promover o cuidado de forma integral.  

Palavras-chave: Atenção Primária. Gestão Em Saúde. Saúde 

Pública 

 

NTRODUÇÃO 

  

Muitos profissionais se inserem na atenção básica sem 

o devido preparo teórico e prático necessários para atender a 

proposta dos serviços de saúde e as necessidades de território, 

tendo que abarcar diversas demandas, em que se exige, por 

parte da gestão, o cumprimento de metas. Neste contexto, 

torna-se, assim, difícil compreender e analisar as demandas da 

população que recebe os cuidados dos profissionais e serviços 

inerente a este nível de atenção à saúde. Portanto, o perfil de 

atuação dos profissionais de saúde é de suma importância para 

que o serviço tenha a responsabilização do cuidar em saúde e 

ao mesmo tempo o desenvolvimento de vínculo e o alcance da 

resolutividade (FIGUEIREDO, 2010). 

Para apoiar as Equipes de Saúde da Família (EqSF) e 

ampliar as ações da atenção básica, o Ministério da Saúde 

instituiu o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), por 

meio da Portaria n° 154, em 2008. A inserção do NASF na rotina 
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dos serviços mostrou-se importante para o aprimoramento de 

um novo modelo de processo de trabalho, enfatizando a 

perspectiva multiprofissional. Nesta lógica, o trabalho do NASF 

é orientado pelo referencial teórico-metodológico do apoio 

matricial, representando uma estratégia de organização do 

trabalho em saúde que se desenvolve a partir da integração dos 

profissionais, envolvidas na atenção às demandas de um 

território (BRASIL, 2014). 

Ressata-se que no ano de 2017, por meio da portaria nº 

2436 que aprova a nova Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), o NASF passou a ser denominado como Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) 

(BRASIL, 2017), entretanto este estudo considerou a 

denominação anterior, por ter sido planejado na vigência da 

versão anterior da política  

 O atual sistema de saúde brasileiro vive um momento de 

intensos avanços, mas ainda de muitos desafios a serem 

superados. Avanços no que se refere à oferta de diversos 

programas, projetos e políticas têm apresentado resultados 

inegáveis e exitosos para a população brasileira.  No que diz 

respeito aos desafios, possui notoriedade o financiamento e a 

gestão do SUS (CARVALHO JÚNIOR, 2012; SHIMIZU, 2012). 

Assim, esse artigo teve como objetivo investigar o perfil 

dos profissionais do NASF em um município do litoral 

paraibano, buscando identificar o perfil sociodemografico, 

verificar os aspectos do currículo profissional, caracterizar o 

vínculo profissional dos profissionais do Nasf do município 

investigado. Visto que os achados possam promover o estímulo 

a discussão e formulação de propostas que viabilizem melhores 

arranjos de trabalho.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo corresponde a um recorte do Projeto de 

Pesquisa intitulado “O trabalho do NASF na Paraíba: 

potencialidades e fragilidades da atuação profissional na 

perspectiva da Política Nacional de Atenção Básica à saúde”, 

cujo objetivo geral consiste em avaliar os conhecimentos que 

fundamentam a atuação dos profissionais do NASF no estado 

da Paraíba e sua utilização prática.  

A presente pesquisa tratou-se de um estudo transversal, 

exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa. Onde a 

pesquisa foi realizada em um município do litoral paraibano, no 

período de novembro e dezembro de 2017, os dados foram 

coletados no local de trabalho dos profissionais do NASF, 

Unidade de Saúde da Família ou setor de atenção básica da 

Secretaria de Saúde do Município. 

O público alvo desta pesquisa foi composto por 31 

profissionais do NASF do município investigado. De acordo com 

o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), 

atualmente o município pesquisado possui um total de 11 

Equipes de Saúde da Família e três equipes NASF, portanto, 

tratou-se de um estudo com abrangência populacional. Foram 

incluídos na pesquisa os profissionais do NASF que aceitaram, 

participar da pesquisa e estavam presentes em suas atividades 

profissionais no período da coleta. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se um questionário de 

pesquisa para avaliar o perfil sociodemografico e profissional, 

no qual buscou informações sobre o sexo, idade, estado civil e 

outra dimensão com questões voltadas para aspectos da 

formação e qualificação profissional, como titulação  acadêmica 

e experiências em cursos ofertados pela gestão municipal; além 
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de questões relacionados à caracterização do trabalho do 

NASF no município investigado, como caracterização do 

vínculo profissional, tempo de atuação no NASF, carga horaria 

e número de EqSF apoiadas. 

Inicialmente, os dados quantitativos foram tabulados em 

uma planilha eletrônica (Microsoft Office Excel 2007) e em 

seguida transferidos para um programa estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), versão 20, no qual 

realizou-se a análise descritiva, a partir de frequências 

absolutas e relativas para variáveis categóricas do estudo, além 

do cálculo da médias para as variáveis contínuas. 

Quanto aos aspectos éticos, a realização desse estudo 

obedeceu aos critérios estabelecidos pela Resolução 466 de 12 

de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

sobre ética em pesquisa com seres humanos. O estudo foi 

submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – 

CEP/CCS (CAAE: 67265917.4.0000.5188). A pesquisa envolve 

riscos mínimos aos participantes pela possibilidade de causar 

constrangimento com a aplicação dos questionários, para 

minimizá-lo foi garantida, aos voluntários, privacidade para 

responder os questionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população do estudo foi composta por 31 profissionais. 

Quando ao sexo, 71% de indivíduos eram do sexo feminino, 

com faixa etária predominante de 30 a 39 anos (45,2%), 54,8% 

afirmaram que participam de uma união estável. No que diz 

respeito à categoria profissional, constatou-se que o 

fisioterapeuta é o profissional mais presente nas equipes NASF, 
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sendo 41,9%, seguido por psicólogo e assistente social, 12,9%, 

e educador físico, representada por 12%; como apresentado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 –Características sociodemográficas dos profissionais 

do NASF. 

 N % 

Sexo   

Feminino 22 71 

Masculino 9 29 

Faixa etária   

20 a 29 anos 5 16,1 

30 a 39 anos 14 45,2 

40 a 49 anos 5 16,1 

50 anos ou mais 7 22,6 

União estável   

Sim  17 54,8 

Não 14 45,2 

Categoria profissional   

Fisioterapeuta 13 41,9 

Fonoaudiólogo 3 9,7 

Médico homeopata 1 3,2 

Psicólogo 4 12,9 

Assistente social 4 12,9 

Educador físico 3 12,0 

Médico ginecologista 2 6,5 

Médico pediatra 1 3,2 

   

Total 31 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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 As características da formação dos profissionais do 

NASF são apresentadas a seguir na Tabela 2. Observa-se que 

a maioria dos profissionais realizou a graduação em Instituição 

de Ensino Superior (IES) privada. Grande parte dos 

participantes concluíram a graduação entre os anos de 2009 e 

2017, 48,4%. No que diz respeito à pós-graduação, 35,5% 

possuem especialização em saúde pública, coletiva, família ou 

NASF, enquanto que 45,2% têm especialidade em áreas da 

saúde com foco na atenção secundária ou terciária. Apenas 

9,7% profissionais possuem mestrado. Em relação à 

capacitação ofertada pela gestão, 32,3% participaram de curso 

em saúde da família ou NASF; já 45,2% não participou dos 

cursos. 

 

Tabela 2 – Características da formação dos profissionais do 

NASF. 

 N % 

Perfil da IES onde realizou a graduação   

Privada  17 54,8 

Pública 14 45,2 

Ano da conclusão da graduação   

1970 – 1990 5 16,1 

1991 - 2008  10 32,3 

2009 – 2017 15 48,4 

Não informou 1 3,2 

Especialização   

Sem especialização 6 19,4 

Saúde pública/ Saúde coletiva/Saúde da 

família/NASF 

11 35,5 

Especialidade em saúde atenção 

secundária ou terciária 

14 45,2 
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Mestrado/Doutorado   

Sem mestrado 28 90,3 

Mestrado em especialidade em saúde 3 9,7 

Sem doutorado 31 100 

Curso ofertado pela Gestão Municipal   

Saúde da família/NASF 10 32,3 

Especialidade em saúde 2 6,5 

Não participou 14 45,2 

Não informou 5 16,1 

   

Total 31 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

  

A Tabela 3 apresenta as características relacionadas ao 

vínculo dos profissionais no município investigado. Percebe-se 

que a maioria dos profissionais possui como vínculo profissional 

contrato temporário, correspondendo a 64,5%; em 

contrapartida, 32,3% ingressaram no NASF por concurso 

público. Dentre os contratados, apenas 22,6% relataram terem 

passado por processo seletivo, enquanto que os demais foram 

indicados por amigo, colega, parente ou conhecido. Em relação 

à remuneração, a maioria (54,8%) recebe menos de R$ 

2000,00; apenas 12,9 % têm remuneração superior a R$ 

3000,00. 
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Tabela 3 – Características acerca do vínculo profissional no 

NASF 

 N % 

Vínculo profissional   

Efetivo por concurso público 10 32,3 

Contrato temporário 20 64,5 

Outro 1 3,2 

Ingresso no NASF   

Concurso Público 10 32,3 

Seleção simplificada 7 22,6 

Indicação de amigo, colega, parente, 

conhecido 

10 32,3 

Outro 4 12,9 

Remuneração   

Entre R$ 1001,00 e R$ 2000,00 17 54,8 

Entre R$ 2000,00 e R$ 3000,00 10 32,3 

Mais de R$ 3000,00  4 12,9 

   

Total 31 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Informações quanto à inserção dos profissionais do 

NASF são demonstradas na Tabela 4. No que diz respeito ao 

tempo de atuação, chama a atenção que 54,9% apresentam até 

18 meses de trabalho como profissional do NASF neste 

município. Quanto à carga horária semanal de trabalho, 38,7% 

20 horas de trabalho, enquanto que apenas 32,3% atuam 40 

horas, e 25,8% 30 horas. Na organização do trabalho, a maioria 

dos profissionais vincula-se até 3 equipes de saúde da família; 

35,5 % 4 ou 6 equipes; e apenas 9,7 % 7 ou mais equipes. 
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Tabela 4 – Características quanto à inserção dos profissionais 

do NASF. 

 N % 

Tempo de atuação no NASF   

0 a 6 meses 6 19,4 

7 a 12 meses 9 29,0 

13 a 18 meses 2 6,5 

19 a 36 meses 2 6,5 

37 a 48 meses 8 25,8 

Mais de 48 meses 4 12,9 

Carga horária semanal   

20 horas 12 38,7 

30 horas 8 25,8 

40 horas 10 32,3 

Não informou 1 3,2 

Número de Equipes de Saúde da Família 

vinculados 

  

Até 3 equipes 17 54,8 

4 a 6 equipes 11 35,5 

7 ou mais equipes 3 9,7 

   

Total 31 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

No Brasil, entre os problemas de gestão do trabalho no 

SUS destacam-se: a distribuição desigual de profissionais nas 

regiões do país, com escassez em algumas e sobra de oferta 

em outras; o número insuficiente de  profissionais, 

principalmente na atenção básica; a oferta de determinadas 

especialidades médicas sem a necessária correspondência 

com as necessidades da população; a incipiente incorporação 
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de outras categorias profissionais de saúde na rede; o perfil 

inadequado de formação dos profissionais para atuarem na 

atenção básica, entre outros (CARVALHO, 2012). 

Ao longo da década de 1980, todas as categorias 

profissionais de nível superior da saúde tiveram um crescimento 

no número de empregos no setor, embora não na mesma 

proporção. No Brasil, algumas categorias apresentaram um 

crescimento superior a 100%.  Desde o início dos anos 1990, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) detém mais de 60% dos 

estabelecimentos, atende aproximadamente 80% da 

população, e absorve em torno de 80% da força de trabalho do 

setor – o que representa quase dois milhões de empregos. A 

rede de serviços do SUS é o principal empregador do país (52% 

dos enfermeiros, 44% dos médicos, 27% dos dentistas, 11% 

dos farmacêuticos e 10% dos psicólogos são funcionários 

públicos) (CARVALHO et al., 2018).   

Em relação à composição dos profissionais nos NASF, 

Castro e Machado (2012) apontaram que a categoria 

profissional mais frequente nacionalmente é o fisioterapeuta, 

seguida por psicólogo, nutricionista e assistente social. A 

pequena quantidade das especialidades médicas em relação às 

outras categorias profissionais da saúde corrobora o resultado 

de estudo anterior sobre os condicionantes da formulação da 

proposta, que registrou forte influência da reivindicação de 

outras categorias para inserção na Estratégia Saúde da Família 

(CASTRO; MACHADO, 2012). Entretanto, destacam-se dentre 

os médicos, pediatras, ginecologistas e obstetras, o que pode 

representar a legitimação desses profissionais no âmbito da 

atenção básica à saúde. 

As equipes do NASF podem ser composta pelos seguintes 

profissionais: médico acupunturista; assistente Social; 
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profissional/professor de educação física; farmacêutico; 

fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; 

médico homeopata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; 

médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico geriatra; 

médico internista (clínica médica), médico do trabalho, médico 

veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte 

educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, 

profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em 

saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma 

dessas áreas conforme normativa vigente (BRASIL, 2012).  

A seleção das categorias profissionais depende do gestor 

local, sendo baseada conforme as necessidades do territórios. 

Há três modalidades (NASF 1, 2 e 3), que divergem quanto à 

carga horária de trabalho e ao número de EqSF que apoiam. O 

NASF 1, pode apoiar entre cinco e nove EqSF ou equipes da 

AB para populações específicas, tais como a população de rua 

ou a ribeirinha; NASF 2, pode apoiar entre três e quatro EqSF 

ou atenção básica para populações específicas; por fim, o 

NASF 3, que pode apoiar entre uma e duas EqSF ou outra 

equipe de AB, também para populações específicas (BRASIL, 

2012).   

Quanto à implementação local do NASF, estudos 

realizados em outras localidades do país podem contribuir para 

a reflexão neste trabalho. Sampaio et al. (2012) abordaram em 

estudo de implantação do NASF em Campina Grande/PB que, 

no momento inicial, os documentos federais deixaram margem 

a uma diversidade de interpretações sobre seu papel, uma vez 

que o conceito de apoio matricial foi indicado apenas em 2009 

(BRASIL, 2009), um ano após o lançamento da proposta. 

Assim, cada NASF local compôs seu trabalho de acordo com 

sua própria compreensão de matriciamento.  
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Nascimento  e Oliveira (2010) afirmou que essa 

dificuldade de direcionamento inicial da proposta permitiu que 

os NASF do Recife (PE) se tornassem flexíveis para atender às 

demandas locais devido aos diversos modelos de atenção em 

disputa. Nesse sentido, uma segunda questão inter-relacionada 

à primeira diz respeito à variedade de características que os 

NASF apresentam a depender da região em que estão 

inseridos, das equipes que os compõem e do perfil das EqSF. 

Segundo Sampaio et al. (2012), as disputas no contexto 

local sobre como operacionalizar o NASF em Campina Grande-

PB permitiram a conformação de diferentes modelos segundo 

as escolhas das gestões locais de saúde. Em Recife-PE, a 

variabilidade de contextos locais permitiu que cada gestão 

municipal direcionasse a forma de organização da atenção à 

saúde pelo NASF e seu processo de trabalho, configurando-os 

por uma influência de fatores. A indefinição quanto ao objeto, 

atenção especializada ou apoio matricial, bem como 

precariedades nas condições de trabalho, teriam dificultado a 

organização do processo de trabalho na implementação dos 

NASF nessa localidade (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

A partir dos achados deste estudo é possível observar 

que a maioria dos profissionais do NASF do município 

investigado tem experiência em saúde pública e poucos desses 

profissionais participaram de cursos voltado para atenção 

básica ofertados pela gestão. Vendruscolo e colaboradores 

(2015) destacaram que muitos profissionais do NASF ainda 

necessitam de uma formação permanente em educação para 

poder oferecer o perfil profissional compatível com a proposta 

do trabalho que o NASF oferta. 

Neste contexto, muitos obstáculos são encontrados, 

decorrentes desde uma formação acadêmica que não está 
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direcionada para ações de atenção básica exigida neste 

serviço, como falta de apoio por parte dos empregadores e as 

condições no âmbito de trabalho. Diante desta conjuntura, as 

ações de educação permanente em saúde são consideradas 

essenciais para favorecer a prática interprofissional, visando a 

oferta do cuidado integral no cotidiano dos serviços. Para 

Moreira (2016), a educação permanente das EqSF deve ser 

fundamentada em um processo pedagógico que assegure 

maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o 

desenvolvimento das práticas transformadoras.  

A carência de profissionais preparados para a 

abordagem integral do usuário se mostra como uma grande 

dificuldade nas ações do NASF, bem como da ESF. As 

deficiências na formação dos profissionais para as práticas na 

ESF extrapolam os saberes técnicos das profissões, uma das 

principais justificativas para o apoio matricial do NASF. 

Considerando alguns profissionais que atuam no NASF desde 

sua implantação, pode-se supor que estes profissionais não 

têm sido alvo de processos de educação permanente em saúde 

que busquem reorientar sua formação e habilitá-los para o 

desenvolvimento das ferramentas tecnológicas da clínica 

ampliada (CAMPOS, 2011; DOMITTI, 2011).  

De acordo com Bispo Júnior (2017), dentre as principais 

fragilidades inerentes à formação, destacam-se: 

incompatibilidade de competências para as necessidades dos 

usuários e da população; limitação do trabalho em equipe; 

atuação tecnicista; dificuldade na compreensão dos contextos 

locais; orientação hospitalar predominante em detrimento da 

atenção básica; e fraca capacidade de liderança para melhorar 

o desempenho do sistema de saúde. 
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O perfil destes profissionais aparenta estar relacionado 

na forma de suas contratações visto que a maioria esta inserido 

no NASF por contrato temporário e indicações de amigos, mais 

com baixa remuneração e pouco tempo de serviço. Conforme 

Carvalho et al. (2018), este perfil de profissionais também 

parece justificar a predominância das atividades ambulatoriais 

desenvolvidas, uma vez que coincide com o modelo de sua 

formação, centrada nas intervenções com o foco não só na 

doença medicamentosa mais de caráter especializado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O perfil do NASF no município investigado caracteriza-

se por apresentar predominantemente as categorias 

profissionais de fisioterapia, psicologia, assistente social, 

educação física e fonoaudiologia, graduados em IES privadas 

nos últimos 10 anos. A maioria possui pós-graduação em 

alguma especialidade em saúde não vinculada diretamente à 

saúde pública ou atenção básica. O vínculo profissional 

apresenta-se como temporário, sendo a inserção no trabalho do 

NASF por meio de indicação, com remuneração inferior a R$ 

2.000,00. O tempo de atuação dos profissionais no município 

investigado é inferior a 18 meses e poucos participaram de 

cursos relacionados diretamente com o NASF. Na rotina 

profissional, a maioria dos profissionais trabalha 20 horas 

semanais e apoiam poucas EqSF. 

Na análise do perfil dos profissionais que se encontram 

realizando atividades no NASF, percebe-se que um passo 

importante para contribuir com o perfil profissional e, 

consequentemente, a oferta de cuidado à população é a 

necessidade de educação permanente e continuada. Para 
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tanto, torna-se imprescindível momentos de reunião e 

discussão do processo de trabalho, envolvendo os profissionais 

do NASF, das EqSF, de outros pontos da rede de serviços do 

SUS e da gestão, além da realização de capacitações voltadas 

para a realidade cotidiana do trabalho do NASF.  

Para além disso, faz-se necessário fortalecer o vínculo 

profissional com o serviço, por meio da realização de concursos 

públicos para ingresso no NASF, minimizando a rotatividade 

dos profissionais nas equipes. O apoio dos profissionais a 

poucas equipes pode ser consequência desta carga horária. 

Diante da carga horária semanal reduzida, destaca-se o papel 

da gestão para contribuir com a construção da agenda do NASF 

e o planejamento das ações clínico-assistenciais e técnico-

pedagógicas, que devem atender à perspectiva interprofissional 

e dispor da articulação intersetorial para promover o cuidado de 

forma integral.  

O estudo apresentou como limitações não ter analisado 

o processo histórico de implantação do NASF no município 

investigado, assim como não ter identificado a relação da 

conformação do NASF diante do perfil epidemiológico, social e 

cultural local. Diante disso, sugere-se a realização de outros 

estudos abordando a temática em questão, contemplando estas 

lacunas, bem como o uso de outras abordagens a serem 

empregadas em outros municípios e experiências. 
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RESUMO: A assistência pré-natal busca atender a mulher 
desde o início da gravidez, quando ela passa por um período 
de drásticas alterações. Dentre as intervenções executadas 
durante as consultas, o rastreamento de infecções 
verticalmente transmissíveis é uma das condutas com 
probabilidade de maior impacto sobre a saúde perinatal. Este 
estudo tem como objetivo descrever como realizar o diagnóstico 
e as principais medidas que devem ser desenvolvidas para 
prevenção da transmissão vertical da seguintes doenças 
infecciosas: Rubéola, Sífilis, Toxoplasmose, a doença do Zica 
Vírus e infecção por HIV. O trabalho trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura, constituída por publicações indexadas 
a partir do portal da BVS, nas seguintes bases de dados: 
LILACS; BDENF, MEDLINE, SciELO. Essa busca foi realizada 
no período de outubro de 2018, utilizando a terminologia em 
saúde, consultada nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS/Bireme), identificando os seguintes termos 
isoladamente ou de forma agrupada no idioma português: pré-
natal, sífilis congênita, toxoplasmose, zica vírus, rubéola, HIV. 
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Bem como foi feita a revisão de Cadernos e Guias do Ministério 
da Saúde publicados disponíveis online e livros. Conclui-se com 
o estudo a importância da realização de um bom pré-natal, 
devendo ser iniciado ainda no primeiro trimestre da gravidez 
para que a partir do diagnóstico da infecção, haja a condução 
de  tratamentos que busquem à cura materna e/ou prevenção 
da infecção fetal. 
Palavras-chave: Pré-Natal. Gestação. Doenças Infecciosas. 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016), a 

assistência pré-natal é o caminho para um parto e nascimento 

saudável, objetivando a promoção e a manutenção do bem-

estar físico e emocional ao longo do periodo da gestação, parto 

e nascimento, ademais fornece informação e orientação sobre 

a desenvolvimento da gestação e do trabalho de parto à 

parturiente.  

Uma das principais finalidades do pré-natal é atender a 

mulher desde o início da gravidez, quando ela passa por um 

período de drásticas alterações físicas e emocionais, além de 

dar assistência em todas as suas necessidades, aumentando 

as chances da gestante ter uma gravidez saudável e tranquila 

Nesse sentido, no Brasil, o Ministério da Saúde no ano 2000 

criou o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), com o propósito de diminuir as altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, aumentar o alcance ao 

pré-natal, definir parâmetros para qualificar as consultas pré-

natais e promover o vínculo entre a assistência ambulatorial e 

o parto (DIAS, 2014).   

Dentre as intervenções a serem executadas durante as 

consultas, o rastreamento de infecções verticalmente 
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transmissíveis é uma das condutas com probabilidade de maior 

impacto sobre a saúde perinatal. A partir do diagnóstico da 

infecção/parasitose, pode-se conduzir tratamentos que 

busquem à cura materna e/ou prevenção da infecção fetal 

(MAIA et al., 2015). 

A transmissão materna de uma infecção pode ocorrer no 

útero (congênita); durante o parto, perinatal ou após o 

nascimento como, por exemplo, a transmissão de 

microorganismos pelo leite materno. As infecções da mãe para 

o embrião ou feto se transmitem por meio de: infecção 

ascendente da parte superior da vagina através do colo do útero 

ao líquido amniótico ou por via hematogênica como 

conseqüência de uma viremia, bacteremia ou parasitemia 

materna (DIAS, 2014). 

Com o decorrer do tempo e da implementação de 

políticas públicas tem-se alcançado a erradicação, redução ou 

controle de doenças infeciosas e parasitárias que podem atingir 

gestantes e afetar a vida do concepto, feto, neonato e até 

durante o desenvolvimento infantil, juvenil e fase adulta. Desta 

maneira, a transmissão vertical de agentes infecciosos podem 

trazer danos, até insolucionáveis, para a vida em 

desenvolvimento são evitados (CÂMARA, 2014). 

Entre as infecções desta natureza pode-se citar a 

Síndrome da Rubéola Congênita, que acomete neonato 

nascido de mulheres infectadas pelo vírus da rubéola durante a 

gestação. Neste cenário, é oportuno destacar o surgimento de 

outras infecções, como a causada pelo zika vírus, que trouxe 

entre as suas complicações, a microcefalia nas crianças 

gestadas em mulheres infectadas pelo vírus (VARGAS et al, 

2016). 
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Este estudo tem como objetivo descrever a forma de 

diagnóstico e as principais medidas que devem ser 

desenvolvidas para a prevenção da transmissão vertical da 

seguintes doenças infecciosas: Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, 

infecção pelo Zica Vírus, VIH. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

constituída por publicações indexadas a partir do portal da BVS 

(Biblioteca Virtual de Saúde), nas seguintes bases de dados: 

LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

Sociais e da Saúde), BDENF (Banco de Dados de 

Enfermagem), MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System on-line) SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online). 

Essa busca foi realizada no período de outubro de 2018, 

utilizando a terminologia em saúde, consultada nos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS/Bireme), identificando os 

seguintes termos isoladamente ou de forma agrupada nos 

idiomas português, inglês e espanhol: pré-natal, sífilis 

congênita,  atenção primária, toxoplasmose, HIV,  síndrome da 

Rubéola Congênita, Zica Vírus, bem como revisão de Cadernos 

e Guias do Ministério da Saúde publicados disponíveis online e 

livros.  

Para o refinamento da pesquisa, foram definidos como 

critérios de inclusão para a seleção dos artigos: trabalhos com 

texto na íntegra que exponham as complicações gestacionais 

e/ou fetais decorrentes das infecções. Já os criterios  de 
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exclusão foram: artigos incompletos, relacionados à pesquisa 

metodológica e trabalhos publicados antes de 2014.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    

  Após realizada uma leitura exploratória de seus resumos, 

foram selecionados vinte estudos que abrangem o tema 

proposto. Será abordado as formas de diagnóstico e 

tratamentos que busquem a prevenção da infecção fetal das 

seguintes doenças: rubéola, sifilis, toxoplasmose, infecção pelo 

Zica Vírus e VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), 

respectivamente. 

 

Síndrome da Rubéola Congênita   

 

     É uma das principais complicação da infecção pelo vírus 

pertencente ao gênero Rubivirus, família Togaviridae durante a 

gestação. Destaca-se que esta infecção do concepto ocorre, 

primordialmente, no primeiro trimestre, podendo prejudicar o 

desenvolvimento do feto e causar aborto e/ou anomalias 

congênitas (FRANCISCO et al, 2016). 

  Como tentativa de erradicar a doença, são realizadas 

campanhas de vacinação que foram responsáveis por reduzir 

significantemente os índices da infecção congênita por rubéola. 

Os programas de vacinação no Brasil e ao redor do planeta são 

implementados destacando a necessidade da imunização da 

rubéola em crianças e jovens, principalmente do sexo feminino 

(SOUZA et al, 2017). 

  Também atrelados a eles se realizam os programas de 

conscientização acerca da doença, a fim  que toda a população 
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seja conscientizada da importância de sua prevenção e as 

consequências da Síndrome da Rubéola Congênita  para o feto. 

(COSTA et al, 2014) 

     As manifestações clínicas da Síndrome da Rubéola 

Congênita permanentes podem incluir: deficiência auditiva, 

malformações cardíacas, glaucoma, retinopatia pigmentar e 

catarata. Já aquelas denominadas tardias, envolvem: o retardo 

do desenvolvimento e a diabetes mellitus (FRANCISCO et al, 

2016). 

  A medida que o contágio atinja conceptos com idade 

gestacional mais avançada, o risco de anomalias fetais diminui. 

Contudo, ainda podem haver lesões inflamatórias e 

degenerativas no feto, especialmente no sistema nervoso 

central e vísceras como coração, fígado e pulmões. Entre os 

efeitos cardíacos mais comuns, encontram-se persistência do 

canal arterial, defeitos septais e malformações de vasos 

(COSTA et al, 2014). 

  O Brasil está oficialmente livre da rubéola e da Síndrome 

da Rubéola Congênita e não registra casos da transmissão 

endêmica. Porém, a vacina ainda é primordial para impedir o 

retorno da doença. Vale ressaltar que os exames laboratoriais 

são muito importantes para o estabelecimento do diagnóstico 

diferencial definitivo (SOUZA et al, 2017). 

  Quando existe a suspeita ou confirmação de infecção 

materna durante a gestação, deve ser colhida uma amostra de 

sangue logo após o nascimento, para que assim sejam 

investigados os casos suspeitos de Síndrome da Rubéola 

Congênita. O feto quando infectado é capaz de produzir 

anticorpos específicos IgM e IgG para rubéola, até mesmo 

antes do nascimento, e essa presença de anticorpos IgM 
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específicos para rubéola, no sangue do RN, é evidência de 

infecção congênita, visto que os anticorpos IgM maternos não 

podem ultrapassar a barreira placentária (SOUZA et al, 2017). 

  Os anticorpos maternos, da classe IgG, podem ser 

transferidos passivamente ao feto através da placenta, sendo 

encontrados também nos recém-natos normais, nascidos de 

mães imunes à rubéola. Não é possível diferenciar os 

anticorpos IgG maternos daqueles que são produzidos pelo 

próprio feto, quando infectados na vida intra-uterina (COSTA et 

al, 2014). 

  Como a quantidade de anticorpos IgG maternos diminui 

com o tempo, desaparecendo por volta do 6° mês, a 

persistência dos níveis de anticorpos IgG no sangue do recém-

nascido é altamente sugestiva de infecção intrauterina (COSTA 

et al, 2014). 

 

Sífilis 

 

  Trata-se de uma doença infectocontagiosa causada pela 

bactéria Treponema Pallidum, a transmissão se dá por contato 

sexual ou de forma vertical durante a gestação. É uma condição 

clínica conhecida desde o século XV e persiste até os dias 

atuais como um grave problema de saúde pública no mundo. É 

caracterizada por períodos de latência e atividade, podendo 

ocasionar um acometimento sistêmico disseminado e evoluir, 

caso não tratada ou tratada inadequadamente, para formas 

mais graves (MEDEIROS, 2017). 

  O diagnóstico é realizado através de testes laboratoriais 

e o tratamento farmacológico é realizado maiormente com 

penicilina, é recomendando que o tratamento contemple tanto 



O PRÉ-NATAL COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO 
VERTICAL DE DOENÇAS INFECCIOSAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

1490 
 

o paciente quanto o parceiro para que os riscos de reinfecção 

ocorra. (SILVA et al, 2015) 

Com o objetivo de eliminação da sífilis congênita, o 

Ministério da Saúde recomenda o rastreio da sífilis na gravidez, 

utilizando-se o VDRL, teste quantitativo não treponêmico, na 

primeira consulta de pré-natal, no início do terceiro trimestre e 

na admissão para parto ou curetagem (HEBMULLER; FIORI; 

LAGO, 2015).  

Outro teste utilizado é o “teste rápido”, que consiste na 

análise de uma amostra de sangue capilar por um profissional 

qualificado na própria Unidade Básica de Saúde – UBS, onde o 

resultado fica pronto entre 10 a 20 minutos, com uma 

confiabilidade de até 97% (BRASIL, 2013). Esse teste tem 

como objetivo antecipar o tratamento, visto que os resultados 

da análise do exame laboratorial demoram aproximadamente 

de 20 a 30 dias (MEDEIROS, 2017). 

 Em caso de exame positivo para Sífilis, o profissional de 

saúde precisa saber identificar a titulação do exame e iniciar o 

tratamento para reduzir os riscos de infecção ao recém-nascido. 

Caso sejam observados resultados positivos nas gestantes, as 

mesmas devem ser convocadas à unidade de saúde para 

notificação da doença e orientação junto ao parceiro. Nessas 

circunstâncias, recomenda-se a utilização de protocolos de 

tratamento da sífilis tanto nas gestantes quanto nos parceiros a 

fim de evitar a sífilis congênita, visto que o uso de três doses de 

penicilina na mulher e três doses no parceiro tem um custo 

pequeno para o SUS, levando-se em consideração que uma 

criança que nasce com sífilis congênita, manifestando 

sintomas, permanecerá em tratamento para o resto da vida 

(MEDEIROS, 2017). 
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 A penicilina é a única droga que atravessa a barreira 

placentária, durante a gestação, tratando o feto antes de 

nascer. Sendo assim, no caso das gestantes alérgicas à 

penicilina, recomenda-se que estas sejam encaminhadas aos 

serviços de referência para desensibilização (LUPPI; 

DOMINGUEZ; GOMES, 2016). 

 

Toxoplasmose 

 

  A toxoplasmose, uma infecção causada pelo 

Toxoplasma gondii durante a gestação pode causar sérios 

danos fetais, como abortamento, crescimento intrauterino 

retardado, prematuridade e acometimentos neurológicos e 

oftálmicos. Quando a infecção materna ocorre no primeiro 

trimestre da gestação, a ocorrência de (transmissão Vertical) é 

menor que no último trimestre, porém a gravidade da doença 

no neonato é maior, evidenciado pelo fato, que é a fase de 

desenvolvimento embrionário e fetal (NEVES, 2016). 

  A detecção do anticorpo específico para toxoplasmose 

da classe IgM é o método mais utilizado para o diagnóstico de 

infecção aguda. Entretanto, esse exame tem valor limitado, pois 

os valores podem permanecer positivos por longos períodos, 

até mesmo após a infecção aguda (NEVES, 2016). 

  Com isso, vê-se a necessidade da utilização de outros 

métodos de diagnóstico da infecção aguda em grávidas, como 

o pareamento de sorologias de IgM e IgG em um intervalo de 

três semanas e o teste de avidez de IgG no início da gestação 

(NEVES, 2016). 

  Nos casos em que são detectados a infecção materna 

aguda ou ainda, nos casos de exames sorológicos com alta 



O PRÉ-NATAL COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO 
VERTICAL DE DOENÇAS INFECCIOSAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

1492 
 

suspeição de infecção adquirida durante a gestação, 

recomenda-se fazer a amniocentese e a reação em cadeia de 

polimerase (PCR, do inglês polymerase chain reaction) do 

líquido amniótico. Esse exame tem excelente precisão e se 

tornou um procedimento de escolha para o diagnóstico da 

infecção fetal (MOURA et al, 2016). 

  Um importante aliado a esse método se dá pela 

realização ultrassonografias para avaliar a morfologia fetal ao 

longo da gestação. É importante deixar claro ainda, que o 

exame da placenta auxilia no diagnóstico de toxoplasmose 

congênita quando há o isolamento do T. gondii ou na presença 

de alterações que são sugestivas de infecção. Quando antes a 

detecção maior chance de se evitar anomalias congênitas que 

viriam a se manifestar por meio da infecção por esse agente. A 

assistência do pré-natal se torna de grande valia nesse 

momento (CÂMARA; SILVA; CASTRO, 2015). 

 

Zica Vírus 

 

  De acordo com Vargas et al (2016) o vírus Zika (ZIKV) é 

um RNA vírus, do gênero Flavivírus, família Flaviviridae. São 

conhecidas e descritas duas linhagens do vírus: uma Africana 

e outra Asiática. Trata-se de um arbovírus que foi identificado 

pela primeira vez em Uganda no ano de 1947, e em seguida no 

Brasil por método de biologia molecular em maio de 2015. Até 

então, sua circulação foi confirmada em quase vinte estados 

brasileiros, primeiramente na região Nordeste. 

      A febre do vírus Zika pode se manifestar com quadro de 

exantema pruriginoso, acompanhado ou não de febre baixa e 

outros sintomas mais inespecíficos, como mialgia, cefaleia, 
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artralgia e hiperemia conjuntival. O Ministério de Saúde, 

acrescenta que, a Zika é uma doença viral aguda, transmitida 

principalmente, pelos mosquitos Ae. Aegypti e Ae. albopictus, 

caracterizada por exantema maculopapular pruriginoso, febre 

intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, 

artralgia, mialgia e dor de cabeça (BRASIL, 2017). 

     O resultado da maioria  dos casos tem evolução benigna 

e os sintomas normalmente acabam em até uma semana. 

Contudo, verificou-se a ocorrência de óbitos pelo agravo, 

aumento dos casos de microcefalia e de manifestações 

neurológicas associadas à ocorrência da doença  (VARGAS et 

al, 2016). 

     Segundo Vargas et al (2016), em outubro de 2015, o 

Ministério da Saúde foi notificado pela SES/PE sobre a 

ocorrência de 54 recém-nascidos vivos com microcefalia. Além 

da microcefalia, os casos apresentavam exames de imagem 

cujo quadro era compatível com infecção congênita e as mães 

referiam quadro de exantema na gestação. Este cenário levou 

os especialistas locais a averiguar uma possível relação entre 

o crescimento de episódios de microcefalia e a ocorrência de 

vírus Zika no estado do Pernambuco.   

      A microcefalia pode ser compreendida como uma 

malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve 

de forma certa, devido o perímetro cefálico dos RN ser menor 

que dois desvios padrões da média para idade e sexo, o que 

pode ocasionar alterações cerebrais, problemas de cognição e 

desenvolvimento neurológico (VARGAS et al, 2016). 

      A patogênese da microcefalia pelo VZIK não é 

totalmente conhecida, porém, acredita-se que se inicia com a 

infecção da placenta. As proteínas virais foram detectadas em 
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células de Hofbauer e alguns histiócitos nos espaços 

intervilosos, sugerindo que o VZIK pode danificar a barreira 

placentária, induzindo uma placentite crônica, como observado 

em ratos. Posteriormente, ocorre disseminação para o cérebro 

fetal, local em que preferencialmente infecta células 

progenitoras neuronais, diminuindo sua viabilidade e 

crescimento, resultando numa inibição da proliferação e 

diferenciação celular e apoptose neuronal, com consequente 

afilamento do córtex e aspectos macroscópicos de microcefalia 

(RIBEIRO et al, 2017). 

     É ainda sugerido que o processo inflamatório placentário 

pode atuar em sinergismo com a infecção cerebral pelo VZIK 

na gênese das malformações cerebrais. Embora o 

neurotropismo do VZIK, não há até o momento registros de 

microcefalia em crianças infectadas logo depois do nascimento, 

fato este possivelmente explicado pelo baixo potencial 

infeccioso do VZIK em células neurais desenvolvidas (RIBEIRO 

et al, 2017). 

    O diagnóstico laboratorial específico de ZIKAV é baseado 

principalmente na detecção de RNA viral a partir de espécimes 

clínicos. O período de viremia ainda não está totalmente 

estabelecido, embora haja indicios que seja curto, o que 

permite, em tese, a detecção do vírus até 4-7 dias após o início 

dos sintomas (VARGAS et al, 2016). 

 

VIH 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana  é um vírus da 

família Retroviridae e do género lentivirus. Ele transporta a sua 

informação genética em duas cadeias de RNA, de polaridade 
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positiva, e protegido de dentro para fora por uma 

nucleocápside, a matriz viral, e uma cápsula maioritariamente 

lipídica (SOARES; ARMINDO; ROCHA, 2014). 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é a 

etapa mais avançada da infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana, doença emergente, transmissível e 

de comportamento pandêmico, identificado e classificado como 

um dos maiores problemas de saúde pública. Considerando-se 

a alta porcentagem das mulheres infectadas pelo HIV que 

encontram-se idade reprodutia, tem-se o problema adicional da 

transmissão vertical do HIV, também denominada de 

transmissão materno-infantil, que corresponde à principal forma 

de disseminação do vírus na população infantil (LIMA et al, 

2014).  

A redução da taxa de transmissão vertical estar sujeito a 

intervenções que não devem ser direcionadas exclusivamente 

para o contigente populacional sabidamente afetada pela Aids, 

entretando deve-se oferecer a todas as mulheres ações de 

saúde de qualidade, sobretudo no pré-natal (LANGENDORF et 

al, 2015). 

 Entre as estratégias adotadas no sentido de se amenizar 

tal quadro está a adoção da oferta do exame sorológico para o 

HIV, o chamado teste de HIV, a toda gestante, com 

aconselhamento pré e pós-teste, independentemente da 

situação de risco da mulher, devendo a testagem ser sempre 

voluntária e confidencial (LANGENDORF et al, 2015). 

Para alcançar uma maior cobertura de testagem em 

gestantes o Ministério da Saúde preconiza a descentralização 

das ações de aconselhamente e testagem do HIV para a 

atenção básica, já que por muito tempo este tipo de 
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procedimento esteve restrito aos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTAs) e aos Serviços de Atenção 

Especializadas (SAEs) (KOERICH et al, 2015). 

Dentre as medidas profiláticas para a prevenção da 

transmissão vertical do HIV, destacam-se além do oferecimento 

dos teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste, para 

todas as gestantes nos serviços de pré-natal, a ministração nas 

gestantes HIV + a zivovudina (AZT) oral a partir da 14ª semana; 

o AZT endovenoso nas parturientes, durante o trabalho de parto 

e até o clampeamento do cordão umbilical; e o AZT oral por seis 

semanas ao recém- nascido (SILVA; SILVA, 2018). 

A via de parto deve ser escolhida de acordo com os 

seguintes critérios: o parto cesariano eletivo é recomendado 

quando a carga viral é maior que 1000 cópias/ml ou 

desconhecida a idade gestacional; a escolha pelo parto vaginal 

de ser feita quando a carga viral for menor que 1000 cópias/ml 

ou indetectável (LIMA et al, 2014).  

Observa-se que é necessária a substituição do 

aleitamento materno pelo leite artificial, a fim de garantir a 

proteção da criança contra o vírus HIV, e ao mesmo tempo 

favorecer o desenvolvimento adequado à criança 

(LANGENDORF et al, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Com o presente estudo podemos constatar a importância 

da realização de um bom pré-natal, esse deve ser iniciado ainda 

no primeiro trimestre da gravidez. O Brasil é um país em 

desenvolvimento, e há lugares em que não existe acesso para 

essas mulheres em períodos gravídicos, mesmo sabendo que 
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é dever do Estado e Municípios garantir a mulher os 

atendimentos em grupo, as consultas individuais e contribuir em 

todos os aspectos para a que esse período seja tranquilo.  

A Atenção Primária é a porta de entrada para as 

mulheres, dessa forma o acolhimento e as visitas domiciliares 

estão dentro da organização da unidade de saúde, para 

assegurar a assistência de qualidade á essas mulheres e os 

bebês.  

Existem diversas anomalias congênitas que podem 

afetar a vida do recém-nascido, fazendo-se necessário 

acompanhamento integral da mãe e do bebê durante o pré-

natal.  

Ações de controle com cobertura e qualidade 

consideradas satisfatórias promovem impactos substanciais na 

redução de novos casos de crianças infectadas. Apesar das 

desigualdades ainda existentes em todo o mundo, esses 

resultados epidemiológicos e operacionais também são 

observados em alguns países em desenvolvimento, incluindo o 

Brasil.  

Entretanto, a despeito das iniciativas para erradica-las, as 

infecções congênitas ainda persistem no Brasil. Sendo 

necessário a capacitação e atualização dos profissionais de 

saúde, além de investimento em pesquisa a fim de encontrar 

meios de controle para as novas doenças que estão surgindo.  

As estratégias devem ser lançadas e buscadas, para que 

proporcionem um melhor bem estar as mulheres e recém-

nascidos, elaborando planos de ação e acompanhamento das 

mesmas. 
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RESUMO: Diabetes Mellitus se refere a um grupo de doenças 
metabólicas identificadas por hiperglicemia referente a 
disfunções, insuficiência e complicações de diversos órgãos, 
principalmente dos rins, coração, nervos, vasos sanguíneos, 
olhos e o cérebro. A hemodiálise é o método mais empregado 
no Brasil para o tratamento de Insuficiência Renal Crônica 
(IRC), é a modalidade de diálise que se processa num circuito 
extracorpóreo entre as quais se interpõe um rim artificial ou 
hemodialisador. Objetiva-se identificar o perfil 
sociodemográfico  e clínico de portadores de diabetes mellitus 
no tratamento de hemodiálise em um serviço nefrológico, João 
Pessoa (PB), Brasil. Trata-se de um estudo do tipo exploratório 
descritivo, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi 
realizada em Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves LTDA. 
(NEFRUZA), localizado na Av. Sinézio Guimarães, 290 - Torre 
- João Pessoa /PB. A população do estudo foi formada por 
todos os pacientes portadores de Diabetes Mellitus que fazem 
hemodiálise no NEFRUZA, onde a população foi composta pela 
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totalidade, 160 pacientes, e a amostra por 37 Diabéticos. Foram 
respeitados os princípios das Resoluções 510/2016 CNS e 
564/2017 do COFEN. Os resultados demonstraram 
sintomatologias diversificadas, referentes ao processo de 
hemodialise, sendo que a maior parte desses indivíduos 
descreve a HAS como fatores principais predispondentes para 
hemodiálise.   
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Diálise Renal. 
Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Ministério da Saúde – (MS) o termo “Diabetes 

Mellitus – (DM)” se refere a um grupo de doenças metabólicas 

identificadas por hiperglicemia referente a disfunções, 

insuficiência e complicações de diversos órgãos, principalmente 

dos rins, coração, nervos, vasos sanguíneos, olhos e o cérebro. 

Podendo ser ocasionado de deficiência de secreção e/ou ação 

da insulina envolvendo processos patogênicos característicos, 

por exemplo, destruição das células beta do pâncreas 

(produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, 

distúrbios da secreção da insulina, entre outros (BRASIL, 2013). 

De acordo com Saraiva (2016) tal patologia é 

considerada um problema de saúde pública e sua 

predominância está em crescimento mundial. Conforme os 

dados da OMS, foi estimado que existiam 415 milhões de 

pessoas com a doença no mundo e que até o ano de 2040 este 

número atinja 642 milhões. Em torno de 50% dos portadores de 

DM não conhecem sua condição, segundo os dados do MS, o 

Brasil vem ocupando a 4º posição entre os países com maior 

dominância, estimando-se em 13,4 milhões de diabéticos, 

correspondendo 6,5 da população nesse grupo etário. Na 
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Paraíba, 5,3% da população, ou 209.025 pessoas são 

diabéticas (COSTA et al., 2017). 

As condições crônicas do DM, de acordo com Oliveira 

(2016) podem ocasionar complicações mais sérias, como 

complicações microvasculares e macrovasculares ao longo do 

tempo. É considerado microvasculares: nefropatia diabética 

(microalbuminúria positiva, doença renal crônica ou terapia de 

substituição renal), retinopatia diabética e neuropatia diabética. 

Já nas complicações macrovasculares foi considerado o relato 

de infarto agudo do miocárdio, amputação, insuficiência 

cardíaca congestiva, doença vascular periférica e acidente 

vascular cerebral. 

Com relação às nefropatias, estudos brasileiros revelam 

que estão entre as maiores complicações dos diabéticos, 

contribuindo para uma expectativa de vida menor. A nefropatia 

diabética é uma complicação microvascular do DM relacionada 

com morte prematura por uremia ou problemas 

cardiovasculares, levando muitos pacientes a ingressarem no 

serviço de diálise (FASSBINDER, 2015). 

Foi observado por Lima (2015), que a taxa de 

mortalidade por insuficiência renal segundo a classificação do 

CID10 de 2008 a 2013 foi crescente no Brasil: 11,26% (2008); 

11,59% (2009); 11,60% (2010); 12,06% (2011); 12,39% (2012). 

Em relação ao tratamento de Hemodiálise em 2000, havia 

42.695 pacientes em tratamento, e no ano de 2011, este 

número passou para 91.314, em 2011, 90,6% dos pacientes 

que recebiam tratamento por hemodiálise 57% pertenciam ao 

sexo masculino. No ano de 2009, o número de óbitos entre 

pacientes submetidos à diálise crônica no Brasil, de acordo com 

as estimativas do Censo de Diálise realizado pela Sociedade 
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Brasileira de Nefrologia, (SESSO et al., 2010) foi de 13.235, o 

que equivale a uma taxa de mortalidade de 17,1%. 

A hemodiálise é o método mais empregado no Brasil 

para o tratamento de Insuficiência Renal Crônica (IRC), é a 

modalidade de diálise que se processa num circuito 

extracorpóreo formado por uma linha (set) arterial e outra 

venosa de material plástico, entre as quais se interpõe um rim 

artificial ou hemodialisador (SANCHO, 2013). 

Os pacientes diagnosticados com Doença Renal Crônica 

(DRC) perante o tratamento hemodialítico podem apresentar 

complicações em relação à qualidade de vida e longevidade.  

Estudos demonstraram o impacto negativo que a doença junto 

com o tratamento pode desencadear nesses pacientes, no 

sistema cardiorrespiratório, musculoesquelético, sistema 

urinário, interferindo ainda na independência, na saúde física e 

mental, na funcionalidade, no convívio social e no bem-estar 

geral (FASSBINDER, 2015).  

Copiosas são as problematizações que permeiam o 

usuário hemodialítico, ocasionada pela fragmentação da 

assistência ao diabético. 

 Contudo, a escolha do tema se deu a partir da 

observação do crescimento dos pacientes de DM no 

tratamendo e das condições enfrentadas por eles, quando 

realizam hemodiálise.  

O presente estudo tem como objetivo, identificar o perfil 

sociodemográfico  e clínico de portadores de diabetes mellitus 

no tratamento de hemodiálise em um serviço nefrológico, João 

Pessoa (PB), Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

com abordagem quantitativa, conduzido no município de João 

Pessoa, Paraíba. 

Foi realizada no Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves 

LTDA. (NEFRUZA), localizado na Av. Sinézio Guimarães, 290 - 

Torre - João Pessoa /PB, Brasil. 

 A escolha do referido local foi devido ser um dos locais 

de referência para atendimento de pacientes hemodialíticos.O 

serviço de hemodiálise possui uma população de cento e 

sessenta hemodialíticos cadastrados, porém a amostra foi 

composta por 37 usuários por serem portadores de DM. 

Critérios de Inclusão: Foram incluídas na pesquisa os 

pacientes cadastrados no serviço de hemodiálise, que sejam 

diabéticos, que tenham idade a partir de 18 anos, condições 

psicológicas e cognitivas favoráveis para tal procedimento e 

que aceitem assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. 

O instrumento para coleta de dados foi através de um 

questionário semiestruturado com dados relacionados à 

caracterização sócio econômico dos participantes 

entrevistados, temática abordada. 

O presente estudo respeitará os aspectos éticos 

preconizados pela Resolução CNS 510/16, no art. III, que 

implica no respeito ao participante da pesquisa em sua 

dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, 

assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, 

na pesquisa, por intermédio do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (BRASIL, 2016), como também a Resolução 
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COFEN 564/2017, que trata do código de ética dos profissionais 

de Enfermagem (COFEN, 2017). 

Além da resolução do COFEN 564/2017 em seu Art. 90 

determina que a pesquisa deva ser interrompida quando houver 

qualquer perigo à vida ou à integridade do entrevistado e recebe 

reforço do Art. 91 quando exige que os princípios da 

honestidade e fidedignidade sejam respeitados, bem como os 

direitos autorais, especialmente na divulgação dos resultados 

da pesquisa. Riscos: Por ser tratar de uma pesquisa 

envolvendo diretamente seres humanos, o referido estudo 

poderá apresentar riscos mínimos, podendo ser de ordem 

psicológica, em virtude da possibilidade de constrangimentos 

aos participantes. Benefícios: Através deste estudo os 

profissionais reconhecerão as dificuldades enfrentadas pelos 

usuários, ajudando-os a prestar uma assistência mais 

humanizada e de maneira holística.  

Os dados foram formalizados mediante a aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP, da Faculdade de 

Enfermagem e Medicina Nova Esperança FACENE/FAMENE, 

além da condução de oficio da Coordenação da Instituição do 

local da pesquisa, comunicando a pretensão da mesma. No 

qual, após aprovação para coleta, através do protocolo CEP: 

163/2017 e CAAE: 76897717.1.0000.5179 , que foi realizada no 

mês de Setembro e Outubro, conforme melhor horário e dia 

para o participante da pesquisa. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da análise dos dados colhidos na avaliação dos 

pacientes, é possível chegar diversos resultados como 

podemos observar na tabela abaixo. 
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Tabela 1. Distribuição da amostra (n=37) de acordo o perfil socioeconômico 
dos participantes do estudo. João Pessoa/PB, 2017. 

Faixa etária f % 
34 – 40 anos 02 05 
41 – 45 anos 00 00 
46 – 50 anos 05 13 
51 – 55 anos 06 16 
56 – 60 anos 11 30 
61 – 65 anos 05 13 
Acima de 66 anos 08 22 
Total                                                                                                37 100 
Gênero   
Masculino 
Feminino                                                                                                  

28 
09 

76 
24 

Total 37 100 
Renda Familiar   
Abaixo de um salário mínimo  01 03 
Um salário mínimo 19 51 
Mais de um salário mínimo 17 46 
Total 37 100 
Estado Civil   
Solteiro  05 13 
Casado  23 62 
Viúvo   
União Estavel 
Divorciado  

01 
01 
07 

03 
03 
19 

Total 37 100 
Vínculo Empregatício   
Aposentado  29 78 
Auxilio doença  08 22 
Total 37 100 
Município de Procedência   
João Pessoa 25 67 
Outros 08 32 
Total 37 100 
Número de Filhos   
Nenhum 01 03 
Um  03 08 
Dois 11 30 
Três  08 22 
Quatro 09 24 
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Acima de quatro 05 13 
Escolaridade  
Não alfabetizado 05 14 
Ensino Fundamental Incompleto 20 54 
Ensino Médio Incompleto  06 16 
Ensino Médio Completo 06 16 
Total 37 100 
Religião   
Nenhuma 02 05 
Católico 24 65 
Evangélico 09 24 
Testemunha de Jeová 02 05 
Total 37 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

 Estudos realizados recentemente por Iser et al. (2015), 

retratam a prevalência identificada de diabéticos, 

correspondendo a faixa etária (35 a 74 anos). Conforme as 

diretrizes da sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016), em 

estudo realizado sobre a prevalência do diabetes no Brasil, foi 

comprovado a influência da idade na prevalência de DM e 

constatou uma faixa etária de (30 a 59 anos), havendo um 

aumento para (60 a 69 anos). 

 Já em estudo executado por Pereira (2016), onde 

envolveu 2078 pessoas, identificou-se que os indivíduos com a 

faixa etária superior a 45 anos têm uma probabilidade de 2,2 

maior para desenvolver o diabetes. Pesquisas encontradas na 

literatura “Qualidade de vida do paciente renal crônico em 

tratamento hemodialítico em Dourados – MS”, constatam que a 

média de idade dos nefropatas estudados foi de 36 a 55 anos e 

41 a 60 anos (SILVA, 2011). 

 No estudo em questão, 37 (100%) dos pacientes 

estudados são portadores de DM, sendo a maioria constituída 

pela população masculina 28 (76%). É interessante observar 

que os homens apresentam maior prevalência de déficit 
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relacionado ao autocuidado, sendo assim esse argumento pode 

estar associado que as mulheres são mais atentas aos sinais e 

sintomas da doença e buscam serviços de saúde para 

atendimento com mais frequência que os homens 

(ROSSANEIS et al., 2016). 

  De acordo com o estudo de Ribeiro et al. (2014), foram 

encontrados dados de perfis que indicam que os homens 

buscam com menor frequência os serviços de saúde que as 

mulheres. Devido a cuidados com a saúde ginecológica, 

acabam se preocupando mais com a saúde, sendo assim, os 

homens acabam mais vulneráveis as doenças do que as 

mulheres. 

 Com relação a renda familiar, os sujeitos possuíam um 

baixo poder aquisitivo,19 (51%) recebendo um salário mínimo, 

visto que 08 (22%) dos indivíduos eram dependentes do 

benefício de aposentadoria da Previdência Social. As 

dificuldades financeiras vivenciadas foram extremamente 

declaradas pelos entrevistados, consequentemente os 

indivíduos deixaram de elaborar serviços trabalhistas 

remunerados. 

 Diante do exposto, fundamenta-se a relação entre a 

renda e os problemas de saúde afetados, desta forma o que 

pode refletir na acessibilidade ao serviço é a baixa renda, 

dificultando ao realizar o tratamento hemodialítico, nutrição 

inadequada, o que colabora para a ineficácia do tratamento e, 

se modo consequente, desenvolvendo tais complicações, 

fomentando os enfrentamentos psicológicos em ligação a vida 

financeira (FRAZÃO et al., 2014). 

 O baixo nível socioeconômico tem sido apontado como 

um fator de risco para doenças crônicas. Outra questão que 

pode influenciar os resultados encontrados, são as dificuldades 
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na associação entre o baixo nível socioeconômico e a DRC, 

pode se dar ao fato dos obstáculos no acesso ao sistema de 

saúde e o tratamento inadequado do DM (SANTOS et al., 

2013). 

 Constatou-se que da população entrevistada, 23 (62%) 

moram com esposo (a), e/ou filho (s), 11 (30%) tem dois filhos. 

Esse resultado mostra que o paciente pode contar com a 

assistência familiar, com uma perspectiva de um enfrentamento 

melhor da doença crônica. A assistência familiar estabelece um 

suporte que pode reduzir possíveis danos, socioeconômico, 

emocional e físicos, resultante da doença crônica (BRASIL, 

2013).  

 De acordo com Silva et al. (2016), o que contribui que os 

pacientes renais crônicos enfrentem as condições impostas 

pela doença é a presença da família, evitando perdas e 

reduzindo decepções impostas pela patologia, ajudando no 

enfrentamento da doença e no tratamento.  

O percentual de pessoas aposentadas prevalece, como neste 

estudo 29 (78%) são aposentados e a minoria 08 (22%) 

recebem auxílio doença. No entanto, esses pacientes 

necessitam realizar a terapia dialítica, pelo menos três vezes 

por semana. Devido às limitações associadas a rotina de 

tratamento, restringe esses pacientes excessivamente no 

acesso ao emprego. O que também pode contribuir para 

resultados negativos, quando sujeitos ao tratamento de 

hemodiálise, por conta do desemprego ou a aposentadoria 

precoce é a ansiedade e depressão nesses pacientes (VALLE; 

SOUZA; RIBEIRO, 2013) 

 Em relação a localização de residência dos pacientes da 

unidade de hemodiálise, 25 (67%) residiam no município de 

João Pessoa, e 8 (32%) em outros municípios (Tabela 1). No 
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município de João Pessoa, existem três serviços de 

hemodiálise credenciado pelo SUS, nesses três centros, estão 

aproximadamente 360 pacientes que utilizam o serviço de 

hemodiálise na cidade (OLIVEIRA JUNIOR; FORMIGA; 

ALEXANDRE, 2014).  

 Quanto à escolaridade, mencionada no estudo, 

certificou-se um número expressivo de baixa escolaridade, 5 

(14%) não sabem ler e nem escrever, 6 (16%) são alfabetizados 

e 20 (55%) possuem ensino fundamental incompleto. Verificou-

se o baixo nível de escolaridade dos participantes, apenas seis 

pessoas tinham concluído o ensino médio com escolaridade 

predominando o Ensino Fundamental Incompleto.  

 Em relação à escolaridade, ressalta-se que os usuários 

que não tiveram os seus estudos concluídos, apreende-se que 

o défice de escolaridade é uma condição que influência 

negativamente a vulnerabilidade social, podendo afetar o 

comprometimento do usuário à terapêutica implementada, além 

dos cuidados referentes à saúde (MARQUES et al., 2016). 

Os resultados das religiões apareceram de forma 

diversificada, conforme a Tabela 1, predominando a religião 

católica 24 (65%), dividindo-se entre a religião evangélica 09 

(24%) – e a religião testemunha de Jeová 02 (05%), os demais 

participantes 02 (05%) relataram acreditar em Deus, mas sem 

a mediação de uma instituição religiosa, o que caracteriza a 

espiritualidade.  

A religião é uma doutrina estruturada de fé, atividades 

ritualísticas que envolve regras sobre condutas instruídas na 

vida de uma congregação. Podendo ser realizada 

coletivamente ou individualmente (ZERBETTO et al., 2017). 

De acordo com o estudo de Guzzo, Bõing e Nardi, 

(2017), participantes alegaram que antes do diagnóstico, já 
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apresentavam uma crença religiosa, e outros encontraram sua 

crença no momento do adoecimento. Diante a aflição causada 

pela doença, a fé é um suporte que interfere psicologicamente 

positiva, associado a saúde. 

 
Tabela 2: Distribuição da amostra (n=37) de acordo com os antecedentes 
pessoais dos hemodialíticos participantes do estudo. João Pessoa/PB, 2017. 

Tabagista  f % 
Sim 01 03 
Não  36 97 
Total 37 100 
Etilista   
Sim 02 05 
Não 35 95 
Total 37 100 
Hipertenso   
Sim 29 78 
Não 08 22 
Total 37 100 
Tempo de diagnóstico de Hipertensão   
De um a cinco anos 14 38 
De seis a dez anos 04 11 
Acima de dez anos 11 30 
Total 37 100 

 Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

Neste estudo, dos 37 pacientes entrevistados, 01 (um) 

era tabagista, há mais de um ano, com consumo diário de 3 

cigarros ao dia. Quanto ao tabagismo e o etilismo, estes fatores 

apresentaram baixa incidência. A associação do uso crônico de 

doses moderadas de álcool, ocasiona necrose renal, 

colaborando para o acréscimo do risco de danos nos rins 

(GUEDES et al., 2017). 

Deve-se salientar que o tabagismo além de ser um fator 

de risco, esse hábito pode antecipar a DRC, uma condição 

crítica e muitas vezes inconvertível. Atenta-se também para o 
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constatado crescimento do risco de morte por doenças 

cardiovasculares entre pessoas tabagistas com DRC 

(BANDIEIRA, 2015). 

 A respeito do estilismo 02 (5%) pacientes fazem o 

consumo semanalmente, de aproximadamente duas latinhas 

de cerveja, já 35 (95%) dos pacientes relataram não ingerir 

nenhum tipo de bebida alcoólica. 

Estudo realizado por Elihimas Júnior et al., (2014), 

recomenda que o uso do álcool agrava a sobrevida de 

pacientes em hemodiálise, que reduz 72% em dois anos e 40% 

em seis anos nos fumantes; no qual acompanhado de HAS, 

estes dados são ainda mais preocupantes. 

 Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, a grande 

maioria dos participantes no atual estudo, afirmou “não 

consumir” ou “quase não consomem”. Houve um resultado 

semelhante, em estudo que envolveu 102 pacientes que 

realizavam tratamento hemodialítico em hospital universitário 

de São Paulo, nesse, 80,4% dos pacientes referiram não ingerir 

nenhum tipo de bebida alcoólica (KIRCHNER et al., 2011). 

 Isto conseguiria esclarecer, possivelmente, que a uma 

menor frequência de tabagismo e de consumo de álcool na 

população do atual trabalho, que em questão, seria de 

pacientes mais orientados quanto à obrigação de não fumar e 

não ingerir bebidas alcoólicas (OLIVATTO et al., 2014.). 

 No grupo em hemodiálise, 29 (78%) dos pacientes 

apresentavam HAS. Esta patologia ocasiona uma das maiores 

causas de morbimortalidade no Brasil, acometendo de 15% a 

20 % do público adulto. Sendo assim, a HAS é um fator 

significativo para patologias de impacto a saúde pública, como 

a doença arterial coronariana, doença vascular de 

extremidades, doença cerebrovascular, insuficiência cardíaca e 
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insuficiência IRC (PEREIRA et al., 2014), é o principal fator de 

risco para o desenvolvimento da DRC (BRASIL, 2013). 

Segundo estudos de Zerbetto (2017), as pessoas com DRC, 

apresentaram a maior prevalência de HAS em relação aos sem 

DRC. 

 Sendo o principal fator de risco, a HAS está relacionada 

a uma maior mortalidade nos indivíduos em hemodiálise e é 

interessante que haja um tratamento nesses pacientes, para 

haver uma diminuição dos eventos cardiovasculares e da 

mortalidade, daqueles tratados com anti-hipertensivos 

(BURMEISTER et al., 2014). 

 
Tabela 3: Distribuição da amostra (n=37) de acordo com sintomatologia dos 
pacientes hemodialíticos participantes do estudo. João Pessoa/PB, 2017. 

Sintomas  f % 
Retenção Hídrica + Hipotensão                                    24 65 
Náuseas e Vômitos  04 11 
Dor + câimbras  06 16 
Hipoglicemia 01 03 
Hipertensão 02 05 
Total 37 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

 Os principais sinais e sintomas observados durante o 

tratamento hemodialítico são, dentre outros, a retenção hídrica 

e hipotensão 24 (65%), náuseas e vômitos 04 (11%), dor e 

câimbras 06 (16%), hipoglicemia 01 (03%) e 02 (05%) 

hipertensão. 

 Foi observado em um estudo de Cavalcanti (2015), que 

o volume de líquidos em excesso em pacientes com as 

condições clinicas pressão arterial, provocando edemas, dentre 

eles, o edema agudo de pulmão, que é uma causa comum de 

internação de pacientes em hemodiálise (GUS et al., 2015). 
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  Sabe-se que o volume de líquidos excessivo é 

considerado um fator de risco para o o risco de desequilíbrio 

eletrolítico de DM e HAS, explicando a relação da pressão 

arterial está relacionada a homeostase do liquido corpóreo. 

Esse balanço hídrico é regulado por controles hormonais, 

sistema nervoso e pelos rins (BISCA; MARQUES, 2010). 

  Consequentemente, pacientes com DRC, quando a 

TFG é mínima ou nula, faz-se incapaz a excreção de líquidos e 

eletrólitos, pelo acumulo no organismo e causando aumento da 

vulnerabilidade do paciente, em relação a eliminação dos 

eletrólitos (DEBONE et al., 2017). 

 Um sintoma muito frequente é hipotensão durante ou 

após a hemodiálise, de acordo com os dados coletados foi visto 

que 24 (65%) dos pacientes apresentam esse sintoma. Na 

maior parte dos casos está relacionado a velocidade e ritmo da 

ultrafiltração, peso seco esperado muito baixo, 

superaquecimento da solução de diálise, isquemia tecidual, 

drogas anti-hipertensivas entre outros, desencadeando a queda 

da pressão arterial (GUS et al., 2014). 

 O episódio de náuseas e vômitos são bastante 

frequentes, estão associados com fatores naturais do próprio 

organismo e psicológicos. Normalmente acontece por 

alterações hidroeletrolíticas e emocionais como o consumo de 

alimentos e crise de ansiedade. Em casos de resistência pode-

se fazer o uso de antieméticos (DEUS et al., 2015). 

 A grande proporção de indivíduos que relataram sentir 

dor, foi de 06 (16%). De acordo com Silva et al., (2013), a dor é 

classificada um fator multidimensional, relacionada a elementos 

cognitivos, emocionais e sensoriais, trata-se de condições 

psicológicas e fisiológicas, que englobam diversas áreas como 

estilo de vida, história, cultura, ambientes sociais entre outros. 
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 Em relação a qualidade de vida do portador de DRC, é 

bastante influenciada pelas sensações de dor. A dor em 

hemodiálise permanece frequente e comum, portanto as 

manifestações apresentadas por esse grupo de indivíduos 

requerem uma atenção necessária de novos procedimentos 

para seu tratamento (MARQUES et al., 2016). 

 Durante realização de estudo intitulado “Diagnósticos de 

enfermagem em pacientes renais crônicos em hemodiálise” 

demonstrou que 59% a 61% dos pacientes adultos portadores 

de DRC, a dor está presente. A dor é um elemento que 

influencia nas comorbidades, sendo uma causa- chave para 

danos sociais (FRAZÃO et al., 2014). 

 A cefaleia é um sintoma muito frequente em pacientes 

com IRC que realizam terapia hemodialítica, onde o que mais 

estimula é a hipotensão e hipertensão arterial, ansiedade e 

alterações orgânicas, ela está relacionada a síndrome do 

desequilíbrio, que pode ocorrer durante a sessão hemodialítica 

perdurar, como também pode estar relacionada a abstinência 

de algumas substancias como a cafeína (ARAÚJO; SANTO, 

2012). 

 É um sintoma frequente na hemodiálise, que surge ou 

muda de parâmetro a partir do início da adesão, cuja 

intensidade varia de intensidade de equilibrada a forte no 

decorrer do tratamento. Supostamente ainda assistida de 

náuseas e vômitos, que geralmente inicia após duas horas de 

procedimento, supostamente acontece em indivíduos com 

histórico de cefaleia anteriormente e cefaleia pós-dialise, tendo 

uma relação de predisposição existente (SILVA; MENDONÇA; 

CARVALHO, 2013). 

 Já as câimbras musculares apenas 06 (16%) dos 

pacientes entrevistados, relataram sentir durante a 
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hemodiálise, geralmente acontecem quando os fluidos e 

eletrólitos deixam ligeiramente o espaço extracelular. Os fatores 

propensos consideravelmente importantes são:  hipotensão e 

hipovolemia (COITINHO et al., 2015). 

 De acordo com Valle; Souza; Ribeiro (2013) as câimbras 

intensas e persistentes ocorrem quando o paciente é 

desidratado até níveis abaixo ao seu peso seco. A solução 

dialítica pobre em sódio, também se associa a alta incidência 

de câimbras musculares, como normalmente elas ocorrem 

simultaneamente com a hipotensão, a aplicação de soro 

fisiológico hipertônico ou solução de glicose é muito efetivo no 

tratamento agudo das cãibras musculares, também podendo 

ser utilizado gluconato de cálcio (MOREIRA et al., 2014). 

 Outro sintoma importante é HAS sendo de 02 (05%), que 

pode estar relacionado a riscos cardiovasculares. Segundo 

Burmeister et al. (2014) a HAS, tem sido a maior mortalidade 

em pacientes em tratamento de hemodiálise. A HAS duradoura 

ou grave, com palpitações de dores (angina), apresentando 

HAS, edema nas mãos e pés são considerados sinais do 

sistema circulatório. Uma vez que a TFG é menor ou ausente 

em pacientes com DRC, tornando incapaz a excreção de 

líquidos, causando a concentração de eletrólitos, provocando o 

aumento da pressão arterial no período dialítico (HEYMANN; 

KASSIMATIS; GOLDSMITH, 2012). 

 

 CONCLUSÕES 

 

Após a análise dos resultados, verificou-se a prevalência 

das doenças crônicas dentre a população, que ocasionam um 

quadro crescente de morbimortalidade, acarretando diversos 

problemas na saúde pública.  
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O estudo possibilitou identificar o perfil sociodemográfico 

e clínico dos pacientes renais crônicos, portadores de DM em 

tratamento de hemodiálise. Partindo desse princípio, o atual 

estudo mostrou sintomatologias diversificadas, referentes ao 

processo de hemodialise, sendo que a maior parte desses 

indivíduos descreve a HAS como fatores principais 

predispondentes para hemodiálise.  

O aprofundamento na temática é referente ao quadro 

clínico e foram de suma importância tanto para o conhecimento 

profissional, quanto para a assistência ao sujeito hemodialítico, 

além de direcionar outros portadores de doenças crônicas e que 

passam pelo mesmo dilema. 

Espera-se, que este estudo venha contribuir para o 

aumento de conhecimento dos profissionais da enfermagem 

bem como na melhoria da qualidade da assistência prestada 

aos portadores de DM em processo de hemodiálise. 

Na assistência enfrentadas pelos sujeitos que realizam 

hemodiálise, é imprescindível que a equipe multidisciplinar 

consoante aos familiares, sejam conscientes da assistência e 

participação, perpassando por todo o processo terapêutico em 

prol das principais ações a serem aplicadas com o propósito 

nos melhores resultados do tratamento e qualidade de vida. 
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RESUMO:O presente trabalho tem como objetivo avaliar as 

práticas alimentares das mães que tiveram filhos em 

maternidades públicas da cidade de João Pessoas-PB, durante 

os dois primeiros anos de vida dos seus filhos, especificamente: 

descrever os dados sociodemográficos das mulheres 

participantes do estudo; avaliar através das práticas 

alimentares a situação de exposição a Segurança Alimentar ou 

Insegurança Alimentar. Os dados foram coletados 

porentrevistadores treinados, e as entrevistas foram realizadas 

diretamente na maternidade e nos domicílios, quatro meses e 

dois anos após o nascimento dos filhos.Ao todo foram incluídas 

na pesquisa 103 mães. Os dados coletados foram analisados 

utilizando o programa estatístico SPSS versão 21.0. Utilizou-se 

teste de distribuição de frequências para as variáveis 

categóricas, teste Qui-quadrado de Pearson, e teste de 

comparação de médias para as variáveis contínuas, teste t-

student. As mulheres revelaram tanto após os quatro meses 

quanto após dois anos, ter uma preferência significativa por 
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consumir alimentos energéticos, fontes de carboidratos, e uma 

frequência de consumo de saladas, frutas, legumes; e o 

aumento no consumo de leite e feijão. O presente estudo 

reforça a questão da vulnerabilidade da mulher em relação aos 

aspectos socioeconômicos, no período de pós-parto, 

demonstra uma elevada prevalência de insegurança alimentar 

e inadequações nos hábitos alimentares dessas mulheres, 

principalmente no período de pós-parto imediato. 

Palavras-chaves: Consumo de Alimentos. Período Pós-Parto. 

Insegurança Alimentar e Segurança Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional adequado é considerado um dos 

principais componentes para alcançar o estado de saúde ótimo 

e garantir uma boa qualidade de vida, sendo um fator 

importante e influente no crescimento e desenvolvimento 

infantil. A Organização das Unidas para Alimentação e 

Agricultura em seu recente estudo “El estado de laseguridad 

alimentaria y lanutriciónenel mundo” (2017), continua 

chamando atenção para o estado nutricional infantil, sobretudo 

de uma alimentação plena e nutritiva das mães durante o 

período de amamentação. 

No Brasil diversos estudos têm se debruçado acerca da 

amamentação e dos fatores influentes, sobretudo os fatores 

nutricionais, a exemplo de Amaral e Basso (2009), Nascimento 

et al (2009), Schwartz (2012) e Sousa (2017). Essa última 

autora em sua pesquisa buscou identificar e avaliar os fatores 

determinantes do aleitamento materno em uma coorte de 

crianças acompanhadas do nascimento até o segundo ano de 

vida, residentes em João Pessoa-PB. De fato, a realização de 
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diagnósticos locais sobre a amamentação é de fundamental 

importância para subsidiar as medidas de intervenção 

necessárias, e de tentar reduzir o desmame precoce e 

minimizar as suas consequências, conforme ressalta Mendes 

(2017 apud OLIVEIRA et al., 2013). 

Assim, seguindo o movimento do debate acadêmico 

questiona-se: ocorreram mudanças no padrão alimentar das 

mães ao longo dos dois primeiros anos de vida dos seus filhos? 

Para tanto busca-se descrever o consumo alimentar de 

uma coorte de mulheres adultas no período gestacional e no 

pós-parto, comparando os dois momentos do ciclo reprodutivo. 

Esta proposta, portanto, consiste em analisar os dados de uma 

pesquisa realizada em 2013, sobre binômios mãe-filho as quais 

foram recrutados no momento da internação para o parto em 

duas maternidades públicas de João Pessoa-PB: Instituto 

Cândida Vargas, unidade de Referência Norte-Nordeste, e 

Maternidade Frei Damião, referência Estadual. Mais 

precisamente, trata-se de um desdobramento do projeto 

“guarda-chuva” intitulado: “Coorte de nascimentos de João 

Pessoa: Efeitos da insegurança alimentar na saúde materna e 

no crescimento e desenvolvimento infantil”.  

Justificar a relevância de uma pesquisa é considerar 

seus resultados como contributos para o desenvolvimento de 

uma área de conhecimento e dos possíveis retornos sociais. Ao 

longo da graduação a questão da obesidade como problema de 

saúde pública tanto nos países desenvolvidos quanto nos em 

vias de desenvolvimento sempre foi um tema de interesse, e 

particularmente a questão da obesidade entre as mulheres na 

gestação e no período pós-parto.  

Assim, através da pesquisa realizada em 2013, surgiu a 

oportunidade de estudar as práticas alimentares em uma coorte 
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de mulheres no período pós-parto (quatro meses e dois anos 

após). Assim, espera-se contribuir para as discussões sobre a 

questão da necessidade de orientação nutricional direcionada 

para as mulheres, particularmente no período do pós-parto, e 

para o estabelecimento de ações mais eficazes para grupo das 

que são mais vulneráveis no ponto de vista socioeconômico, 

partindo do preceito de que muitas vezes estas desconhecem 

os benefícios da boa alimentação sobre o estado nutricional 

tanto antropométrico quanto bioquímico, bem como para o bom 

crescimento e desenvolvimento de seus filhos. 

O objetivo deste capítulo é elaborar uma discussão 

acerca dos padrões alimentares incluindo sua relação com a 

dieta nutricional, bem como os aspectos relacionados com a 

saúde dos indivíduos. Neste sentido, busca-se apresentar com 

base na literatura a evolução dos padrões alimentares e 

nutricionais, as mudanças ocorridas, e as orientações por parte 

das instituições e políticas públicas sobre os padrões 

alimentares saudáveis. 

 

MATERIAIS E METODOS 

 

Este trabalho analisou os dados de um estudo de 

seguimento, do tipo coorte, onde mulheres foram 

acompanhadas desde o pós-parto até o segundo ano de vida 

dos seus filhos. As mulheres do estudo foram atendidas em 

duas maternidades públicas de João Pessoa-PB: Instituto 

Cândido Vargas e Maternidade Frei Damião. Foram realizadas 

entrevistas com as mães diretamente na maternidade e em 

seus domicílios, quatro meses após o nascimento dos seus 

filhos. Em seguida foram feitas mais duas entrevistas 

telefônicas, um ano e dois anos após o nascimento da criança.  
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Foram incluídas na pesquisa as parturientes que deram 

entrada nas duas maternidades citadas para os procedimentos 

de parto no período de junho a agosto de 2013 e que atendiam 

aos seguintes critérios de inclusão: idade entre 18-35 anos e 

residir em João Pessoa-PB. Não participaram do estudo 

aquelas que se enquadravam nos seguintes critérios de 

exclusão: mães com problemas graves de saúde (como HIV e 

doenças raras), gemelares, nascimentos prematuros, 

malformações congênitas ou com doenças metabólicas graves, 

pelo motivo de que estes agravos já seriam fortes estressores. 

Foi considerado o nível de significância de 95%, poder 

do teste de 80% em desfechos com prevalência em torno de 

20% na população não exposta. Considerando estes 

parâmetros o número mínimo necessário para o estudo seriam 

182 mães-filhos, divididas nos dois grupos, exposto e não 

exposto. As coletas dos dados foram realizadas por uma equipe 

de campo, composta por quatro mestrandos em Ciências da 

Nutrição e seis estudantes de graduação em nutrição os quais 

foram devidamente capacitados para realizar esta pesquisa. 

Durante a vista domiciliar foi feita a caracterização sócio 

econômica (tipo de moradia; número de cômodos; cômodos 

usados para dormir; presença de água encanada; tipo de 

esgoto sanitário; chefe da família; ocupação da mãe; renda da 

família; escolaridade materna; direito à licença maternidade) e 

demográfica das mães (idade, número de filhos, composição da 

família) , verificado a situação de segurança ou insegurança 

alimentar familiar (escala brasileira de insegurança alimentar), 

verificado as características da alimentação das mães 

(questionário do SISVAN) e a prática de aleitamento materno 

das crianças. 
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Quanto ao consumo alimentar materno foi avaliado 

através do marcador de consumo alimentar do SISVAN - este 

elaborado para indivíduos com 5 anos ou mais de idade. 

Composto por dez itens, sendo cinco destes de alimentos 

considerados saudáveis e cinco não saudáveis, este marcador 

observa a frequência de ingestão de alguns alimentos nos 

últimos sete dias, através da pergunta: “Nos últimos 7 dias, em 

quantos dias você comeu os seguintes alimentos ou bebidas?”.  

A exposição à segurança e os diferentes níveis de 

insegurança alimentar, foi realizado utilizando-se a Escala 

Brasileira de Segurança Alimentar – EBIA, instrumento 

composto por 14 perguntas com respostas dicotômicas (sim ou 

não) referentes aos últimos três meses. As perguntas têm um 

nível crescente de gravidade que vai desde a preocupação da 

comida acabar antes de adquirir novos alimentos até a situação 

de fome no domicílio. O somatório de respostas positivas 

classifica as famílias em segurança alimentar (0 respostas 

positivas), insegurança leve (1-5 respostas positivas); 

insegurança moderada (6-9 respostas positivas); e insegurança 

grave (10-14 respostas positivas) (IBGE, 2010).  

As análises foram feitas utilizando o programa estatístico 

SPSS versão 21.0. Os resultados das variáveis sócio 

demográficas foram descritos em frequência absoluta e 

percentual em relação à amostra total. Utilizou-se o teste de 

distribuição de frequências para as variáveis categóricas, teste 

Qui-quadrado de Pearson, para verificar a associação entre 

duas variáveis. Foram considerados significativos os testes que 

obtiveram um nível de significância menor que menor que 5%, 

p-valor <0,05.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa aproximadamente 103 

parturientes que deram entrada nas duas maternidades 

públicas da cidade de João Pessoa-PB para os procedimentos 

de parto no período de junho a agosto de 2013. A idade mínima 

foi de dezoito (18) anos e a máxima de trinta e cinco (35) anos, 

respeitando os critérios de inclusão e pertencendo assim ao 

grupo considerado de menor risco obstétrico.  

Os estudos mostram que a gravidez quase sempre é 

acompanhada de uma série de mudanças biopsicossociais, ou 

seja, afetivas com o cônjuge, nível socioeconômico, residência, 

apoio familiar e social, trabalho entre outros fatores. 

De modo que o contexto social, econômico, cultural e 

emocional influencia diretamente na gestação. A tabela 01 

sistematiza os dados sócios demográficos da população 

estudada. 

 

 
Tabela 01: Caracterização Sócio Demográfica das Mulheres 
Entrevistadas 

DADOS SOCIAIS Frequência (%) DADOS SOCIAIS Frequência (%) 

Cor/Raça 

Branca 

Negra 

Parda 

 

9 

4 

9

0 

 

8,7 

3,9 

87,

4 

Chefe do domicílio 

Mãe 

Pai 

Avós/outros 

 

8 

59 

35 

 

7,8 

57,8 

34,3 

Esgotamento sanitário 

satisfatório 

Sim 

Não 

 

 

9

4 

7 

 

 

93,

1 

6,9 

Acesso a rede de 

água 

 

Sim 

Não 

 

 

101 

2 

 

 

98,1 

1,9 

Tipo de moradia 

Alvenaria 

Outro 

 

9

7 

 

95,

1 

    Licença 

maternidade 

 

 

 

24 

 

 

23,3 
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5 4,9 Sim 

Não 

79 76,7 

Renda mensal 

Abaixo da mediana 

Acima da mediana 

 

4

8 

5

3 

 

47,

5 

52,

5 

Escolaridade 

Fundamental 

Médio 

Mais do que médio 

 

24 

64 

14 

 

23,5 

62,7 

13,7 

Fonte: Dados da pesquisa (2013-2015) 

Conforme a tabela 01, no que se refere a raça a maioria 

das entrevistadas (87%) declararam-se ser da cor parda. 

Quanto à escolaridade aproximadamente 63% das mulheres 

entrevistadas declararam possuir o ensino médio, e 23,5% o 

ensino fundamental. Alguns estudos, a exemplo de Haidar, 

Oliveira e Nascimento (2001), mostram que a escolaridade 

materna exerce forte influência em diversos aspectos do ciclo 

gravídico-puerperal, sobretudo que as gestantes com menos de 

oito anos de escolaridade apresentaram chance 1,5 maior de 

terem recém-nascidos com baixo peso na gestação. 

Quanto à renda familiar, 48 mulheres entrevistadas 

(47,5%) afirmaram ter uma renda de até um salário mínimo, a 

renda familiar média foi de R$1.473,77 e a renda familiar per 

capita média de R$ 351,98. A condição de moradia também foi 

relatada, 95% afirmou que a casa era de alvenaria, ao mesmo 

tempo em que 93% confirmou ter esgotamento sanitário e 

98,1% com acesso a água. Outro dado importante refere-se à 

condição econômica da mulher, apenas 7,8% eram os chefes 

ou provedoras do lar; 57,8% declaram os maridos como chefes 

principais. Observou-se de certo modo que a maioria das 

mulheres não possuíam trabalho remunerado, sendo mais 

dependentes financeiramente dos familiares.  

Percebe-se, assim, uma certa vulnerabilidade 

econômica desse grupo de mulheres, agravada pela ausência 



PRÁTICAS ALIMENTARES DE MÃES ATENDIDAS EM MATERNIDADES 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

1530 
 

de vínculos trabalhistas, não tendo atividades remuneradas de 

maneira formal. Daí, quando perguntou se elas (as 

entrevistadas) tiveram licença a maternidade, um número 

expressivo cerca de 76,7% afirmaram que não. Lembramos, 

neste sentido, a pesquisa de Ferreira et al. (2010) que analisou 

o cotidiano de vida de mulheres pobres e obesas, usuárias de 

unidades básicas de saúde da cidade de Diamantina, Vale do 

Jequitinhonha (MG) e seus resultados revelaram a imbricada 

relação entre obesidade feminina e pobreza. Os aspectos 

culturais e materiais de vida, assim como as diferentes 

concepções de alimentação e de corpo, demonstraram ser 

elementos fundamentais para a análise das múltiplas faces da 

obesidade entre o grupo investigado. 

Para confrontação com os resultados apresentados 

acima, passaremos a analisar a dieta alimentar das mulheres 

entrevistadas após quatro meses e dois anos do parto. 

A avaliação do consumo alimentar, conforme sugeriu 

Mendes (2017) em sua pesquisa, foi realizada em uma coorte 

de mulheres adultas no pós-parto: quatro meses e dois anos, 

segundo sistematiza a tabela abaixo. 

 
Tabela 02: Sistematização Geral do Consumo Alimentar das Mulheres 
Entrevistadas - 04 meses e 02 anos após o parto. 

Após 4 meses Após 2 anos 
P –valor 

Frequência % Frequência % 

Legumes 

Ruim 

Bom, frequente 

 

 

86 

17 

 

83,5 

16,5 

Legumes 

Ruim 

Bom, frequente 

 

7

4 

2

9 

 

71,

8 

28,

2 

0,043 
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Salgadinho 

Bom, pouco 

Ruim, 

frequente 

 

51 

52 

 

49,5 

50,5 

Salgadinho 

Bom, pouco 

Ruim, frequente 

 

6

7 

3

6 

 

        

65,

0 

35,

0 

0,026 

Fonte: Dados da pesquisa (2013-2015) 

A tabela 02 demonstra a comparação estabelecida no 

pós-parto sobre o consumo alimentar das mães para 

determinados grupos de alimentos, com certas funções, por 

exemplo, os fornecedores de energia (cereais); fornecedores de 

vitaminas e capacidade antioxidante (frutas, verduras e 

legumes) entre outros alimentos. De um modo geral percebe-

se que as mulheres restringem um pouco o consumo de 

carboidratos, e tiveram um pequeno incremento na dieta, por 

exemplo, 48% afirmaram preferir frutas (após quatro meses) 

quanto ao seu consumo, entretanto a maioria 51% 

consideravam ser ruim. Em relação ao consumo de legumes, 

parte significativa 83% demonstraram não ter preferência para 

consumir; e 76,7% afirmaram não gostar de consumir salada 

crua. Em relação ao consumo de carboidratos observamos de 

certa forma, o consumo excessivo de energia, 95,1% afirmaram 

consumir batata frita; também a preferência pelo consumo 

73,8% de bolacha. 

Se observarmos o período de dois anos após o parto, 

não houve alteração significativa na dieta alimentar das 

mulheres apresentando uma menor densidade do consumo de 

cereais e verduras, ou seja, 76,7% consideravam ser ruim o 

consumo de salada crua; enquanto apenas 23,3% afirmaram 

ser bom o seu consumo; e 71,6% consideram ser bom o 
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consumo de legumes. Permaneceu quase que inalterada o 

consumo de feijão, leite, batata frita, hambúrguer e de 

salgadinhos. A dieta permanece mais rica em gorduras 

saturadas e refrigerantes, 42,7. 

Com o objetivo de comparar o consumo alimentar das 

parturientes em relação ao tempo da entrevista (4 meses e 2 

anos após o parto), observa-se que existe associação apenas 

entre o consumo de legumes e o de salgadinho e que esta 

associação é significativa no ponto de vista estatístico (p-valor 

< 0,05).  

Assim, afirma-se que o consumo de legumes classificado 

como ruim entre as mulheres aos 4 meses (83,5%) se 

apresentava pior do que após os dois anos (71,8%). Em relação 

ao consumo de salgadinhos observa-se a mesma tendência em 

relação ao consumo avaliado como: bom, pouco, cuja 

frequência aos 4 meses é de 49,5% aumentou para 65% após 

os dois anos. O que sinaliza a necessidade de que orientações 

nutricionais sejam fornecidas para melhorar o consumo 

alimentar de parturientes, uma vez que o consumo alimentar 

avaliado de forma qualitativa demonstra inadequações 

principalmente no primeiro período após o parto.     

Nesta perspectiva, Escoda (2002), discute que quando 

se analisa a transição nutricional das alterações nos padrões 

dietéticos e nutricionais, no caso brasileiro alimentos 

tradicionais que fazem parte da dieta do brasileiro como o arroz 

e o feijão perdem espaço para alimentos industrializado e de 

rápido preparo. No caso particular das mulheres observadas na 

dieta pós-parto, embora a preferência pelo consumo de feijão 

continue a orientar a dieta, o consumo de alimentos saudáveis 

permanece inalterado, prevalecendo os déficits nutricionais.  
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Embora sejam poucos os estudos relativos ao estado 

nutricional da mulher no pós parto no país, encontramos 

resultados importantes, a exemplo da pesquisa de pesquisa de 

Castro, Kac e Sichieri (2006), cujo estudo baseia-se numa 

coorte de 479 mulheres no pós-parto atendidas no Centro 

Municipal de Saúde (CMS) Marcolino Candau na cidade do Rio 

de Janeiro e que tem como objetivo descrever o consumo 

alimentar dessas mulheres tendo por base um roteiro de 

entrevista padronizada em dois momentos distintos do 

seguimento no pós-parto: na primeira entrevista que ocorreu até 

o trigésimo dia e na terceira entrevista que foi realizada no sexto 

mês.  

A questão da escassez de estudos realizados no período 

após o parto principalmente com enfoque no estado nutricional 

da mulher é reforçada por Ferreira et al., (2010) que destacam 

que as recomendações durante a lactação centram-se 

basicamente no aleitamento materno sem focar na atenção com 

a saúde da mulher, seus dados demostram claramente a 

necessidade de orientar as mães durante todo o período do 

ciclo reprodutivo. As mulheres modificaram suas dietas, 

contudo sem adequá-las para uma alimentação saudável no 

período após o parto. 

Os autores demonstram, ainda, as dificuldades das 

mulheres na manutenção de uma dieta saudável o que 

corrobora com os dados observados em nosso estudo, ao 

compararmos os dois períodos observados, uma vez que não 

ocorreu mudanças significativas na dieta alimentar das 

mulheres entrevistadas em relação a maioria dos grupos de 

alimentos. Segundo Ferreira et al., (2010) deve-se também 

considerar a multiplicidades de fatores relacionados a 

vulnerabilidade social e econômica os quais influenciam em 
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uma dieta saudável, características presentes no grupo de 

mulheres entrevistadas.  

Nesta perspectiva, um aspecto importante a se 

considerar é a Insegurança Alimentar (IA) caracterizada pela 

falta de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde.  

Na tabela 03, o consumo alimentar das parturientes após 

os 2 anos é avaliado de acordo com a situação de (in)segurança 

alimentar familiar. Das participantes do estudo, mais da metade 

(57,2%) estavam em situação de insegurança alimentar, 

prevalência considerada elevada. 

 
Tabela 03: Sistematização do Consumo Alimentar 02 anos após o parto 
das Mulheres Entrevistadas de acordo com a situação de Segurança e 
Insegurança Alimentar 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013-2015) 

 

Entre as parturientes estudadas existe associação 

significativa (p-valor <0,05) entre o consumo de salada crua e 

Segurança alimentar Insegurança Alimentar p-
valo

r Frequência % Frequência % 

Salad
a crua 
Ruim 
Bom, 
freque

nte 
Total 

 
29 
15 
44 

 
65,9 
34,1 
100,0 

Salada crua 
Ruim 

Bom, frequente 
Total 

 
50 
9 
59 

 
84,7 
15,3 

100,0 
0,02

5 

Frutas 
Ruim 
Bom, 
freque

nte 
Total 

 
13 
31 
44 

 
29,5 
70,5 
100,0 

Frutas 
Ruim 

Bom, frequente 
Total 

 
31 
28 
59 

 
52,5 
47,5 

100,0 
0,02

0 
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de frutas e a situação de (in)segurança alimentar. O consumo 

de ambos alimentos é relatado como ruim com uma maior 

frequência entre o grupo que vive em insegurança alimentar. 

Em relação ao consumo de salada crua entre os seguros a 

prevalência é de 65,9% versus 84,7% entre os que estão em 

insegurança alimentar.  

Em relação ao consumo de frutas a prevalência de 

consumo classificado como ruim entre as que estão em 

segurança alimentar é de 29,5% enquanto que o consumo das 

que vivem em IA é de 52,5%. 

A Insegurança Alimentar está relacionada à diminuição 

do consumo de alguns grupos de alimentos (frutas e hortaliças, 

cereais integrais, carnes, produtos lácteos). Já a Segurança 

Alimentar, conforme a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional, a lei de nº 11.346/2006, a segurança alimentar é a 

concretização do acesso a alimentos de qualidade de maneira 

constante e duradoura, visando à quantidade necessária sem 

prejudicar outras prioridades da vida humana. 

É importante destacar que o padrão de consumo 

alimentar presente nas mulheres entrevistadas se assemelha 

ao hábito alimentar brasileiro, quando se observa por exemplo, 

o consumo de feijão que foi informado por grande parte das 

entrevistadas, entre as que vivem em segurança alimentar, 75% 

consumiam feijão com certa frequência, e não houve diferença 

entre as que estão em insegurança alimentar que apresentam 

uma frequência de 76,3%, o que demonstra que essa prática de 

consumo ainda compõe a alimentação cotidiana.  Assim 

também deve ser repassado o consumo de outros alimentos 

como frutas e vegetais que são fontes de vitaminas e minerais 

essências ao ser humano, especialmente para essas mães que 

estão gravidas e precisam mais do que em qualquer outro 
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momento da vida estarem bem nutridas, o alimento consumido 

pela mãe é também o alimento do bebe enquanto ele está na 

barriga da mãe. Independentemente da situação de segurança 

ou insegurança alimentar devem ser orientadas prioridades na 

alimentação de mulheres gestantes.  

E não houve diferenças entre a situação de insegurança 

alimentar no que diz respeito ao consumo de alimentos 

industrializados, ou seja, um padrão alimentar caracterizado 

pelo alto consumo de refrigerantes, bolachas, salgadinhos, 

hambúrguer, aqueles alimentos de baixo valor nutricional, por 

conterem quantidades elevadas de carboidrato simples e serem 

de alta densidade energética, sendo prejudiciais à saúde, 

estando relacionados ao padrão e alterações na alimentação 

das crianças/filhos das mães entrevistadas e demonstram que 

o comprometimento da alimentação dessas mulheres se dá 

mais no ponto de vista da qualidade da alimentação do que na 

quantidade. Não há como proibir essas mulheres de adquirir 

alimentos não saudáveis, o único caminho é a conscientização 

seja através de palestras, vídeos, atividades, grupos, o trabalho 

é árduo e logo, mas é necessário e de extrema importância, 

visto que essas mulheres se tornaram mães e serão 

inteiramente responsáveis pela alimentação de seus filhos. Se 

essas mães aprenderem a fazer melhores escolhas para as 

suas refeições consequentemente os filhos serão melhores 

alimentados e desenvolveram esses hábitos por toda suas 

vidas. O que gera uma melhora geral no quadro de escolhas na 

alimentação dos novos brasileiros. 

O papel da mídia é de extrema importância no processo 

de reeducação alimentar da população, os comerciais, o uso 

impropério de imagens e desenhos em biscoitos, pipocas e 

lanches de pobre valor nutricional tem grande peso nas 
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escolhas, as crianças são facilmente atraídas por esses 

alimentos o que prejudica o paladar e até mesmo o 

desenvolvimento dessas crianças. Muitas desenvolvem 

alergias visto a grande quantidade de corantes, conservantes e 

aditivos utilizados nessas preparações que nem deveriam ser 

chamadas de alimentos, mas sim de produtos alimentícios ou 

nem mesmo isso. 

 

CONCLUSÃO 

Ao se comparar o consumo alimentar das parturientes 

em relação ao tempo da entrevista, observa-se que existe 

associação apenas entre o consumo de legumes e o de 

salgadinho, o consumo de legumes classificado como ruim 

entre as mulheres aos 4 meses se apresentava pior do que 

após os dois anos. Em relação ao consumo de salgadinhos 

observa-se a mesma tendência em relação ao consumo 

avaliado como: bom, pouco. 

As mulheres fazem escolhas alimentares ruins, 

alimentos ricos em carboidratos, gorduras e também 

refrigerantes e salgadinhos. São preferidos nas refeições na 

gestação e também no pós parto, é um habito que se estende 

a alimentação ofertada aos filhos. 

De certa forma, podemos concluir que as mulheres 

pesquisadas apresentaram prevalência elevada de 

insegurança alimentar, pois conforme os dados 

socioeconômicos e demográficos havia uma exposição 

daquelas a uma situação de vulnerabilidade associada as 

variáveis socioeconômicas e demográficas com o padrão 

nutricional. É um período em que a mulher precisa de maior 

apoio dos familiares, do marido e de uma maior rede de apoio 
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se possível, diversas mudanças devem ocorrer no lar e na vida 

dessas mulheres com a chegada do recém-nascido. 

Constatou-se que entre as parturientes estudadas existe 

associação significativa entre o consumo de salada crua e de 

frutas e a situação de (in)segurança alimentar. O consumo de 

ambos alimentos é relatado como ruim com uma maior 

frequência entre o grupo que vive em insegurança alimentar. 

Apesar das condições socioeconômicas ruins, essas mulheres 

ainda fazem boas escolhas alimentares, entendem a 

necessidade de uma boa alimentação. Devem haver atividades 

que reforcem essas escolhas. 

O presente estudo reforça a questão da vulnerabilidade 

da mulher em relação aos aspectos socioeconômicos no 

período de pós-parto, uma elevada prevalência de insegurança 

alimentar e demonstra inadequações nos hábitos alimentares 

dessas mulheres principalmente no período de pós-parto 

imediato. Assim, sugere-se que pesquisas e trabalhos com 

esse enfoque sejam realizadas para esclarecer esses achados. 

Futuramente elas serão mães e caberá a elas realizar o 

preparo dos alimentos, a introdução alimentar de seus filhos, as 

marmitas da escola. Para que elas saibam, possam e queiram 

fazer melhores escolhas para os filhos é necessário o 

entendimento, além de tudo isso, a criança crescera e 

aprendera com os exemplos dos pais, então quanto melhor a 

alimentação dos pais maiores chances essas crianças terão de 

serem bem alimentadas e nutridas, o que não condiz com a 

realidade atual em nosso pais, visto que, a medida em que as 

crianças crescem e se desenvolvem o estudo mostrou que os 

hábitos alimentares maternos pioraram. Podemos observar um 

aumento no consumo de salgadinhos, bolachas e refrigerantes, 

as mães ao invés de investirem em bons alimentos para nutrir 
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seus filhos estão dando preferência ao consumo de lanches, 

aumentando as possibilidades de uma futura diabetes, doença 

cardiovascular, obesidade e até o risco de morte súbita. 
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RESUMO: A síndrome nefrótica idiopática (SNI) é frequente em 

crianças e se caracteriza por proteinúria nefrótica, edema 

generalizado, hipoalbuminemia e hiperlipidemia com função 

renal normal. Este estudo tem como objetivo relatar a 

experiência de aplicar a sistematização da assistência de 

enfermagem em uma criança com síndrome nefrótica. Trata-se 

de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado 

de abril a maio de 2018 na enfermaria pediátrica de um hospital 

universitário do Nordeste do Brasil. Após a realização da 

anamnese e exame físico da criança, foram elencados os 

seguintes diagnósticos de enfermagem: integridade da pele 

prejudicada; risco de infecção; risco de quedas; e, risco de 

desequilíbrio eletrolítico. Para cada um desses diagnósticos, 

foram exibidos exemplos de resultados de enfermagem e 

elencadas intervenções. A experiência possibilitou aos 
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discentes constatar a grande importância da aplicação da 

sistematização da assistência de enfermagem no setor de 

pediatria. Além disso, tais experiências permitem 

desenvolvimento pessoal, profissional e específico na área que 

é cheia de particularidades. Não obstante, chama-se a atenção 

para a produção de mais trabalhos com essa temática. 

Palavras-chave: pediatria, síndrome nefrótica, processo de 

enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 A hospitalização infantil é um acontecimento estressante 

e traumatizante para a criança, pois ocorre ruptura do vínculo 

com o seu meio social, suas atividades, seus hábitos e 

costumes. As crianças ficam imersas em um ambiente novo, 

repleto de restrições e rotinas, com pessoas desconhecidas e, 

além disso, são submetidas a procedimentos geradores de 

medo e dor. A criança em processo de adoecimento vivencia 

inúmeros sofrimentos que influenciam nas esferas emocional 

psicológica, afetiva. São exemplos do que foi dito, o 

afastamento e separação da criança de seus principais 

contextos de vida, alterações significativas em suas rotinas, a 

percepção de ameaça perante o desconhecido, a dor e o 

desconforto associados à sua situação clínica, tratamentos e 

exames, sendo de suma importância que o enfermeiro 

identifique e saiba lidar com isso (CAIRES et al., 2014). 

Ao prestar assistência à criança, deparamo-nos não só 

com um ser humano mas com sua família em situação de 

vulnerabilidade emocional, física e social. Isso exige do 

profissional de enfermagem uma compreensão não somente da 

enfermidade que acomete à criança, mas também sensibilidade 



PROCESSO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À CRIANÇA COM 
SÍNDROME NEFRÓTICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

1544 
 

para reconhecer peculiaridades deste paciente. Para tal, é 

necessário incluir a criança no processo, tornando-a um sujeito 

ativo e valorizando seus desejos, pois elas se comunicam de 

forma pura e verdadeira (SOUSA et al., 2011). 

Além da inclusão da criança no processo do cuidado, 

existem outros métodos que buscam diminuir o impacto e os 

efeitos da hospitalização na criança.  A criação de 

brinquedotecas, de programas de contadores de histórias, 

musicoterapia, palhaços de hospital, são alguns desses 

métodos que proporcionam uma melhor adaptação no ambiente 

hospitalar (CAIRES et al., 2014).  

A enfermagem organiza suas ações por meio de uma 

sistematização, chamada de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE). A SAE organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 

operacionalização do processo de enfermagem (PE) (COFEN, 

2009). No Brasil, o emprego do processo de enfermagem foi 

incentivado por Wanda de Aguiar Horta, na década de 1970, em 

São Paulo, que trouxe como referencial teórico a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Maslow. Assim, a 

assistência de enfermagem deveria se embasar em uma 

metodologia científica, que privilegia cinco etapas: 

levantamento de dados (histórico), diagnóstico, planejamento, 

execução e avaliação (SANTOS, 2014).   

O processo de enfermagem consiste na elaboração de 

um plano de ações terapêuticas. Em sua forma atualmente mais 

conhecida, é composto por cinco fases sequenciais e inter-

relacionadas: levantamento de dados, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação (BARROS, 2015). 

 A etapa de coleta de dados é, basicamente, um processo 

de levantamento de informações do cliente; muitos elementos 
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são importantes para o conhecimento da vida do paciente. 

Esses dados estendem-se desde doenças anteriores e exame 

físico, à situação sócio-econômica e histórico familiar.  

Na fase posterior, utiliza-se um método que se concede 

da seguinte forma: as queixas do cliente e as informações 

coletadas durante o exame físico, dentro da etapa anterior, são 

agrupadas em pequenos grupos. A partir disso, são elencados 

diagnósticos de enfermagem de acordo com taxonomias já 

estabelecidas. Existem algumas taxonomias, mas as mais 

conhecidas são Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I 

(NANDA) e a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE) (ALVIM, 2013).  

Prosseguindo, na etapa seguinte, temos o planejamento 

para intervir em determinadas potencialidades que o cliente 

apresente. Fazendo um levantamento geral dos diagnósticos 

elencados na fase anterior, é estipulado um ou mais 

diagnósticos prioritários, onde há maiores riscos de agravos 

para saúde do paciente. A partir disso, planeja-se ações que 

visem melhorar ou sanar aquela determinada situação 

diagnóstica.       

 Para realizar a fase de planejamento, existem 

taxonomias assim como para o diagnóstico. A NANDA-I, que é 

a taxonomia mais conhecida e mais usada, inclusive a que foi 

utilizada neste estudo, possui uma Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC) que traz diversas 

intervenções criadas para cada diagnóstico da NANDA-I 

(NANDA, 2018).      

 Corroborando com as intervenções que compõem a NIC, 

existe uma Classificação dos Resultados de Enfermagem 

(NOC) que traz um composto de resultados esperados para 

cada intervenção. Nesta classificação, é atribuído um escore 



PROCESSO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À CRIANÇA COM 
SÍNDROME NEFRÓTICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

1546 
 

para cada resultado; a cada nova avaliação da intervenção 

executada, o paciente muda ou não de escore. Na etapa do 

planejamento, traça-se um escore que espera-se ser atingido 

dentro de determinado tempo (MOORHEAD et al., 2016). 

A etapa seguinte é da intervenção propriamente dita, 

onde o enfermeiro executa o planejamento. Esta etapa está 

ligada diretamente à avaliação, e pode ser mudada conforme 

cada novo parecer da fase avaliativa. A avaliação é uma fase 

imprescindível, onde há a checagem da funcionalidade e 

efetividade das intervenções. É uma ferramenta de uso 

contínuo, pois transcende todo o processo de enfermagem e 

baseia os próximos passos e decisões a serem tomadas 

(ALVIM, 2013). Devemos ressaltar que toda a explanação 

acerca da SAE e do Processo de Enfermagem tem um objetivo 

didático e todo o processo ocorre de forma transversal, onde 

uma etapa é interdependente da outra.  

Com base no que foi supracitado, o objetivo deste estudo 

é objetivo relatar a experiência de aplicar a sistematização da 

assistência de enfermagem em uma criança com síndrome 

nefrótica. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência, elaborado no contexto da disciplina Atenção 

Integral à Saúde III - Módulo Prático Saúde da Criança na Média 

Complexidade, ministrada no sétimo período do curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  A disciplina tem como objetivo 

principal desenvolver o processo de trabalho em enfermagem 
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na atenção à saúde da criança e adolescente, em clínica 

médica. 

As atividades práticas foram desenvolvidas durante os 

meses de abril e maio de 2018 no Hospital Universitário Onofre 

Lopes, localizado no município de Natal no estado do Rio 

Grande do Norte. 

A instituição supracitada é referência para atendimento 

em diversas especialidades médicas, que disponibiliza a 

população 236 leitos para atendimento clínico e cirúrgico, onde 

27 desses leitos são destinados à enfermaria pediátrica.  O 

hospital é também referência em educação, constituindo campo 

de atividades práticas para mais de 1.000 alunos de graduação 

e pós-graduação dos cursos da área da saúde. 

A realização do estudo está fundamentada nos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula acerca dos cuidados 

à criança em situação de internação hospitalar, livros e artigos 

pesquisados em bases de dados, utilizando os descritores: 

pediatria, síndrome nefrótica, processo de enfermagem 

escolhidos à partir de consulta aos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS).  

A prática foi realizada por um graduando do curso de 

Enfermagem e teve o processo de enfermagem como norteador 

das ações. As informações foram colhidas por meio da 

assistência prestada ao paciente, dados do prontuário e 

diálogos com profissionais da instituição de ensino, durante 

todo o período de permanência da atividade prática. 

O acompanhamento da criança durou 8 dias, período de 

duração da atividade prática. A escolha do caso se deu pelo 

longo tempo de internação hospitalar do paciente, bem como a 

complexidade da síndrome. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A síndrome nefrótica (SN) é definida por proteinúria 

nefrótica, edema generalizado, hipoalbuminemia e 

hiperlipidemia com função renal normal. A síndrome nefrótica 

idiopática (SNI) é a doença renal mais frequente nas crianças. 

A SN na infância normalmente segue um curso de remissão e 

de recorrência. Esta nefropatia afeta aproximadamente 1-2 por 

100.000 crianças menores de 16 anos. SN é tradicionalmente 

dividido em duas categorias com base na resposta ao 

tratamento com esferóides: síndrome nefrótica cortical sensível 

(CNSS) e síndrome nefrótica cortical resistente (SNCR). Os 

primeiros relatos estimaram que o SNCR é observado em 

aproximadamente 10% das crianças com síndrome nefrótica 

idiopática, enquanto os estudos mais recentes relatam que 27% 

das crianças com SN eram corticorresistentes (PRUYAS, 

2011). 

Seu tratamento é realizado com glicocorticóides, sendo 

o principal a prednisona, que evita as recidivas e diminui os 

efeitos colaterais da SN. Porém, o uso desses fármacos, pode 

ocasionar a resistência nas crianças e deixá-las vulneráveis a 

algumas implicações do uso dessas substâncias, como por 

exemplo a doença óssea metabólica (EL‐MASHAD et al., 2017). 

Aproximadamente 80-90% dos pacientes apresentam 

uma ou mais recaídas durante o curso da doença, mas mantêm 

uma resposta adequada aos corticosteróides, com bom 

prognóstico a longo prazo e função renal normal. Os pacientes 

resistentes aos esteroides, que correspondem em grande parte 

às glomerulonefrites focais e segmentares, têm um prognóstico 

ruim a longo prazo e 50% desenvolvem doença renal crônica 

(HEVIA et al., 2015). 
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Além das complicações do uso dos medicamentos, o 

curso da SN aumenta o risco de outros problema, como 

tromboembolismo pulmonar, diversas alterações imunológicas, 

infecções bacterianas, desnutrição, hiperlipidemia, fenômenos 

tromboembólicos e progressão para doença renal terminal. E 

quando a doença ocorre na fase da infância, o risco é 

potencializado, pois a criança é mais vulnerável, principalmente 

no contexto saúde e doença (ZAGURY et al., 2013). 

Diante desse cenário, a utilização da SAE é de 

fundamental importância no que diz respeito a servir de guia 

para as ações executadas, para que estejam interligadas, pois 

a assistência a crianças com Síndrome nefrótica, não deve ser 

fragmentada e tecnicista, devido a necessidade de contemplar 

as dimensões da criança com essa condição (LEITE; SILVA; 

SILVA, 2013). 

O enfermeiro como líder da equipe de enfermagem 

precisa estar fundamentado cientificamente para que possa 

implementar a SAE e assegurar que os cuidados relacionados 

a equipe de enfermagem sejam executados da forma que 

abranja todas as necessidades e diminua a incidência de erros. 

O quadro 1 exibe os diagnósticos de enfermagem 

elencados de acordo com o quadro clínico do paciente e 

considerados prioritários durante a implementação do Processo 

de Enfermagem; o quadro 2 exibe exemplos de resultados de 

enfermagem para cada um dos diagnósticos elencados; e o 

quadro 3 exibe suas respectivas intervenções. 
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Quadro 1- Diagnósticos de enfermagem elencados para o 

paciente, pela taxonomia NANDA. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Integridade da pele prejudicada  

Risco de infecção  

Risco de quedas  

Risco de desequilíbrio eletrolítico 

Fonte: NANDA Internacional (2018-2020). 

 

Os diagnósticos “Risco de infecção” e “Risco de 

desequilíbrio eletrolítico” foram encontrados em alguns estudos 

da literatura científica que também tratam de pacientes 

pediátricos acometidos pela Síndrome Nefrótica (XVI 

ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO, 2010).  

Com o objetivo de avaliar a evolução ou involução 

desses diagnósticos, a NOC nos oferece alguns resultados de 

enfermagem. São exemplos para cada um deles: 

 

Quadro 2- Exemplos de Resultados de Enfermagem para cada 

um dos diagnósticos elencados. 

DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMAGEM 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

Integridade da pele 
prejudicada  

Integridade Tissular: Pele e 
Mucosas 

Autocuidado: Banho 
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Perfusão Tissular 

Risco de infecção 

 
Controle de Riscos 

Detecção do Risco 

Estado Imunológico 

Estado Nutricional 

Integridade Tissular: Pele e 
Mucosas 

Risco de quedas Ambiente de cuidado à Saúde 
Seguro 

Comportamento de prevenção 
de quedas 

Conhecimento: Prevenção de 
quedas 

 Conhecimento: Segurança 
Física da Criança 

Risco de desequilíbrio 
eletrolítico 

Equilíbrio Hídrico 

Função Renal 

Fonte: Classificação dos Resultados de Enfermagem, 2016. 
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Quadro 3- Diagnósticos prioritários e intervenções de 

enfermagem escolhidos. 

DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM  

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Integridade da pele 

prejudicada  

Cuidados com a pele 

Oferecer suporte a áreas 

edemaciadas (p. ex., travesseiro 

debaixo dos braços), conforme 

apropriado. 

Orientar quanto ao uso de roupas 

folgadas.  

Risco de infecção Atentar para sinais flogísticos no 

local do acesso venoso. 

Providenciar cuidados adequados 

à pele em áreas edemaciadas 

Orientar a paciente e ao 

acompanhante a respeito de 

sinais de infecção. 

Risco de quedas Supervisionar paciente quando 

estiver deambulando. 

Evitar mobílias desnecessárias no 

quarto. 
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Orientar paciente e 

acompanhante sobre o risco de 

queda. 

Risco de desequilíbrio 

eletrolítico 

Verificar condições de hidratação 

do paciente (mucosas, edema, 

pulso e frequência cardíaca). 

Monitorar níveis de eletrólitos 

séricos. 

Controle diário de diurese e peso. 

Fonte: Classificação das Intervenções de Enfermagem, 2017. 

  

 Além disso, a sistematização da assistência de 

enfermagem propicia um cuidado humanizado, voltado a 

resultados, com a otimização de tempo e de custos,levando os 

profissionais de enfermagem a avaliarem constantemente sua 

prática, em busca de outras alternativas que possam se mostrar 

mais bem sucedidas para o paciente (SILVA; DIAS; MANHÃES, 

2014). 

 No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza que a 

humanização é a forma de valorizar os diferentes atores 

implicados no processo de produção de saúde,  valorizando a 

autonomia e o protagonismo desses atores, estabelecendo 

vínculos solidários e de participação coletiva. No ano de 2000 

foi regulamentado pelo Ministério da Saúde o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), 

que serviu de base para a implantação da Política Nacional de 

Humanização (PNH). A PNH entende que para que exista 

humanização é preciso haver a valorização da dimensão 
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subjetiva e social em todas as práticas de atenção, fortalecendo 

o compromisso com os direitos do cidadão (BRASIL, 2013). 

 A humanização na pediatria é fundamental para se 

adquirir um melhor vínculo com a criança. É um assunto que 

deve ser levado em conta no cuidado, devido a maior 

imaturidade da criança para compreender a sua situação 

clínica, o internamento hospitalar e todos os tratamentos a que 

é sujeita. Além do mais, a questão da vulnerabilidade acrescida 

que o afastamento do seu meio familiar, o contacto com 

pessoas, ambientes e equipamentos estranhos e a privação do 

brincar poderão acarretar (ESTEVES; ANTUNES; CAIRES, 

2014). 

         Durante o período de atividade prática, foi possível 

observar o efeito da vulnerabilidade. A criança mostrou 

diferentes níveis de interação a cada dia, No início com 

insegurança e medo e nos dias finais com uma boa interação e 

vínculo formado. Foi possível observar que as atitudes iam 

mudando sempre de acordo com as atividades realizadas no 

dia anterior. Segundo Chagas et al. (2017), no decorrer da 

hospitalização infantil, a criança passa por situações que irão 

repercutir em toda sua vida e estas circunstâncias geram 

grande estresse, sendo necessária a dedicação no cuidado 

para diminuir essas condições.  

         Crianças hospitalizadas apresentam reações emocionais 

de forma freqüente, dentre elas está o medo, irritabilidade, 

indiferença e agressividade. É natural esperar essas reações 

no contexto hospitalar, com procedimentos invasivos como 

aplicação de injeções, a implantação de soros (OLIVEIRA; 

DANTAS; FONSECA, 2004). 

         A literatura mostra que no eixo relacional entre família, 

equipe e criança existe a necessidade de acionar e fazer 
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reproduzir formas de identificação, mobilização, e negociação a 

fim de que as ações necessárias sejam executadas (GOMES; 

OLIVEIRA, 2012). Tal realidade de negociação e barganha foi 

percebida muitas vezes, principalmente em relação à realização 

do exame físico em troca de brincadeiras. 

         Muitas crianças apresentam-se mais chorosas e 

dependentes dos pais, o que aumenta a responsabilidade do 

cuidador (GOMES; OLIVEIRA, 2012). No entanto, as famílias 

participam de todo o processo de cuidar e consideram-se como 

a principal referência da criança. Consequentemente, buscam 

uma maior participação nesse processo durante a internação 

hospitalar, seja acompanhando a evolução do quadro clínico da 

criança, seja facilitando a difícil adaptação no setor (CHAGAS 

et al., 2017). 

 É inviável oferecer um cuidado de qualidade à criança 

com qualquer condição, sem incluir a família no plano de 

cuidados. Por isso, é preciso conhecer a família e o seu 

cotidiano buscando identificar elementos circunstanciais 

relevantes para uma assistência com competência e qualidade 

(LEITE; SILVA; SILVA, 2013). 

Contudo, alguns profissionais ainda enxergam as 

famílias como um fardo, um peso a mais nos cuidados de 

enfermagem, principalmente com relação ao fato de que a 

profissão exige muito e não sobra tempo para lidar com as 

famílias, criando um sentimento de que elas não pertencem ao 

ambiente hospitalar. Ter a família nessa perspectiva é criar um 

obstáculo para o desenvolvimento de vínculo e colaboração 

entre os enfermeiros, a família e a criança (ANGELO et al., 

2014).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência possibilitou ao discente constatar a grande 

importância da aplicação da sistematização da assistência de 

enfermagem no setor de pediatria. Por ser um ambiente onde o 

paciente possui diversas particularidades e muitas vezes 

limitações para compreensão relacionadas a idade. Percebeu-

se a necessidade do enfermeiro estar preparado, com domínio 

científico para liderar, guiar sua equipe e executar todo o 

processo de Enfermagem. Uma vez que sistematizar os 

cuidados possibiita maior eficácia, integralidade e qualidade 

assistencial.  

Além disso, esta experiência se mostrou específica e 

intensa. O fato de lidar com crianças é algo que nos toca 

profundamente e desperta nossos instintos de proteção, 

consequentemente criamos um maior vínculo com o paciente, 

sua melhora nos alegra e a declinação do seu caso clínico nos 

aflige, interferindo na tomada de decisões e ações que nos 

foram requeridas. Todavia, essa especificidade e intensidade, 

nos estimulou a ter um olhar mais atento para a dimensão 

biológica, social, psicológica, afetiva, cultural e espiritual da 

criança e de sua família. 

 Uma das limitações deste relato foi a ausência de 

estudos realizados na pediatria, dificultando o respaldo teórico 

deste trabalho.. A maioria dos que foram encontrados tem 

predominância em doenças específicas, o que sugere aumentar 

os estudos nos diversos outros contextos em que se 

desenvolve o cuidado à criança.   

Vale ressaltar a importância de estudos voltados para a 

área infantil, tendo em vista a deficiência de capacitação e 

especialização dos profissionais desta área¸ haja vista ser uma 



PROCESSO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À CRIANÇA COM 
SÍNDROME NEFRÓTICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

1557 
 

área que afeta psicologicamente e emocionalmente quem lida 

com ela e requer pessoas que tenham mais afinidade com a 

área pediátrica. 
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RESUMO: Assim como os princípios da universalidade e 

equidade podem ser vistos como fortes alicerces no caminho 

de construção do Sistema Único de Saúde, o princípio da 

integralidade vem para confirmar um modelo de atenção à 

saúde em que a importância do seu significado pode ser 

expressa em sua mais ampla essência, entendida pelo sistema 

como o reconhecimento na prática dos serviços de saúde em 

que todas as pessoas são vistas como um todo indivisível e 

integrante de uma comunidade. Dentro de uma proposta de 

humanização e promoção da saúde, foi realizado pelos alunos 

concluintes e acadêmicos de outro período do curso de 

Medicina da Faculdade de Ciências Médicas em conjunto com 

a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Ronaldo 

Cunha Lima um projeto terapêutico singular (PTS) com uma 

criança, assistida por aquela unidade. Com o consentimento do 



PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E 
ACOMPANHAMENTO DE MASSA CERVICAL EM CRIANÇA: UM RELATO DE 

CASO 

1561 
 

paciente e do seu responsável legal, desenvolveu-se o PTS 

baseado nas necessidades especificas daquele usuário, que 

correspondia ao diagnóstico diferencial da massa cervical. Além 

do auxílio diretoà criança, houve também a necessidade de 

mostrar as dificuldades e barreiras enfrentadas na execução de 

um projeto dessa amplitude na atenção básica, logo, todas as 

vivências e conquistas fruto dessa experiência encontram-se 

descritas nesse trabalho.  

 

Palavras-chave:Projeto Terapêutico Singular. Atenção Básica. 

Diagnóstico diferencial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é entendido como 

um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas 

em discussão coletiva interdisciplinar, incluindo profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF), configurando-se como um 

dispositivo potencial para o planejamento das ações em saúde. 

Pode ser implantado para grupos ou famílias e não só para 

indivíduos, buscando a singularidade como elemento central de 

articulação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

De acordo com a Política Nacional de Humanização 

(PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), o PTS deve 

compreender a elaboração do diagnóstico, a definição de metas 

e a responsabilização de todos os sujeitos envolvidos na sua 

execução e na constante reavaliação. O projeto terapêutico 

deve ser elaborado e executado com a participação de toda a 

equipe e dos próprios usuários, ser flexível e ter metas claras 
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estabelecidas, conforme a avaliação dos resultados 

alcançados, tendo como objetivos o aumento do conhecimento 

do paciente sobre os seus problemas e da sua autonomia 

afetiva, material e social(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Para desenvolver ações voltadas para a comunidade é 

fundamental o entendimento de que a humanização da atenção 

e da gestão no SUS é uma prioridade inadiável. Neste contexto, 

a unidade básica de saúde se apresenta como o local de acesso 

às demandas da comunidade, que podem ser de natureza 

diversa, apresentando resolutividade em uma grande 

proporção, ao passo que certos casos necessitam de 

atendimento especializado e/ou multidisciplinar, mostrando a 

importância do conceito das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

(MENDES, 2011). 

Entretanto, na prática, ainda existem muitas dificuldades 

para o acesso às ferramentas oferecidas por esse sistema, seja 

pela alta demanda de pacientes ou pela dificuldade de acesso, 

influenciando que as investigações diagnósticas sejam 

realizadas em tempo hábil pelos especialistas. Nesse cenário, 

o PTS representa uma ferramenta que viabiliza e facilita a 

resolução de casos que necessitam de um olhar 

individualizado, a exemplo de alterações fisiológicas que 

constituem um grande desafio na clínica médica, sobretudo 

quando a massa identificada é um linfonodo, que é o caso 

narrado nesse relato. 

 O caso clínico descrito nesse trabalho foi desenvolvido 

objetivando alcançar o diagnóstico diferencial e o tratamento de 

linfonodopatia cervical, utilizando o PTS como forma de garantir 

a longitudinalidade e integralidade do cuidado à criança em 

questão. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Durante o semestre de 2017.1, na Unidade Básica de 

Saúde Ronaldo Cunha Lima, rua  Dalila Brito de Oliveira - Três 

Irmãs, Campina Grande – PB, a partir da vivência de 

acadêmicos do curso de graduação em Medicina da FCM-CG 

foi elaborado um Projeto Terapêutico Singular como atividade 

integrante para conclusão das atividades curriculares, 

conhecido como internato. 

O processo de escolha do usuário ocorreu nos dias de 

visita à unidade de saúde, em um intervalo de dez semanas, 

com auxílio da equipe para escolha do tema. Posteriormente, 

foram realizados encontros que possibilitaram a coleta de 

dados por meio de entrevistas com o usuário e família. A partir 

da análise dessas informações, foram elencados os principais 

problemas de saúde e foi desenvolvido o PTS buscando 

soluções viáveis para este caso.  

 

RESULTADOSE DISCUSSÃO 

 

Os linfonodos são pequenos corpos ovais ou em forma 

de rim, com 0,1-2,5 cm de comprimento, situados ao longo do 

trajeto de vasos linfáticos (STANDRING, 2010). Em conjunto 

com baço, placas de Peyer, vasos linfáticos, linfócitos 

circulantes,tonsilas faríngeas, tonsilas linguais e tonsilas 

adenóides, compõem o sistema linfático,sendo este o 

responsável por proteger o organismo contra macromoléculas 

estranhas, vírus, bactérias e outros patógenos além de eliminar 
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células alteradas e células sanguíneas envelhecidas ou 

danificadas (GARTNER & HIATT, 2007). 

     A linfadenopatia cervical é o termo coletivo destinado ao 

diagnóstico de linfonodos cervicais com mais de 01 cm de 

diâmetro, independentemente de suas características. A 

presença de linfonodos cervicais palpáveis na faixa etária 

pediátrica é bastante comum, presente em até 38% a 45% das 

crianças normais (MATOS et al, 2010). O aumento do tamanho 

dos linfonodos pode ocorrer por infiltração do órgão por células 

tumorais ou por proliferação dos elementos linfóides, seja por 

infecção ou inflamação.  

     Uma anamnese bem realizada é fundamental para 

conduzir o pensamento clínico e assim chegar ao diagnóstico 

do paciente. Os linfonodos palpáveis devem ser medidos para 

comparações futuras.A dor, eritema, temperatura, mobilidade, 

presença de flutuação e consistência devem obrigatoriamente 

ser pesquisados (MATOS ET AL, 2010).  

Uma linfonodomegalia infecciosa costuma ser: dolorosa, 

quente, eritematosa, podendo haver tendência a fistulização. Já 

a linfonodomegalia de origem tumoral aparece com linfonodos 

indolores, firmes e aderidos a planos profundos. A 

adenomegalia generalizada é aquela que afeta duas ou mais 

áreas não contíguas, mais associada a doenças sistêmicas. 

Adenomegalia localizada é definida quando somente uma 

cadeia linfática é envolvida, correspondendo a 75% dos casos, 

sendo 55% detectados na região do pescoço (cervical e 

submandibular), 14% na região inguinal, 5% na região axilar e 

1% na região na região supraclaviclular (CHICARINO, 2006). 

As hipóteses diagnósticas geradas a partir da história 

clínica e exame físico podem ser suficientes para elucidar o 
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caso clínico, entretanto em algumas situações pode ser 

necessário  solicitar outros exames laboratoriais, a exemplo de 

hemograma, DHL e sorologias específicas (EBV, HIV, CMV, 

HCV e toxoplasmose). O raio X de tórax e o teste de reação 

cutânea (PPD) são fundamentais no diagnóstico das lesões 

crônicas, geralmente doenças granulomatosas. Outros exames 

de imagem são de grande valia para diagnóstico diferencial e 

caracterização do linfonodo acometido como ultrassonografia e 

tomografia computadorizada de tórax ou abdome. (CRESPO et 

al, 2006) 

O tempo de aparecimento da lesão pode ser a favor ou 

não de certas patologias, como a doença da arranhadura do 

gato, toxoplasmose, ou infecção por bactérias não tuberculosas 

em linfonodos e pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou 

Citomegalovírus (CMV) bilateralmente. Entretanto, a 

possibilidade de linfoma ou leucemia e outras neoplasias 

malignas devem ser consideradas, principalmente em 

adolescentes com sintomas constitucionais. (HEALY, 2018) 

     Existem sinais considerados de alerta que indicam a 

realização de biópsia linfonodal, são eles: associação a sinais 

sistêmicos como febre, perda de peso, sudorese, 

hepatoesplenomegalia; linfonodos endurecidos, aderidos e 

coalescentes; linfonodos supraclaviculares e mediastinais; 

linfonodos que crescem ou não regridem após 4 a 6 semanas. 

A biópsia com agulha de aspiração fina (BAAF) é o método 

inicial de avaliação histopatológica, seguida de biópsia 

excisional quando necessário. (CRESPO, 2006)  

Abiópsia excisional pode estar indicada nas situações 

como suspeita de malignidade (massa mediastinal ou 

linfadenopatia mediastinal na radiografia de tórax com sintomas 
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constitucionais),suspeita de linfadenite bacteriana tuberculosa 

ou não tuberculosa e persistente, sendo essa mais de 06 a 08 

semanas sem diminuir de tamanho e aumento da adenopatia 

com diagnóstico incerto. (HEALY, 2018) 

 

Diagnóstico e análise 

 

Menor C.G.C.R, 8 anos, estudante, cursando a segunda série do ensino 

Fundamental, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Marinha Borborema, 

filho de D.C.C. e C.A., solteiro, reside com avó A.C. e avô S.C., moradores do 

Conjunto Habitacional Ronaldo Cunha Lima, quadra 10, lote 19, situado no bairro 

Três Irmãs, na cidade de Campina Grande – PB.  

 

Figura 1: Genograma do paciente C.G.C.R. 

 
Fonte: Dados do PTS. 
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A história clínica do paciente começa com o relato de 

aparecimento de uma massa, localizada próxima a região de 

mandíbula direita, em torno de março de 2016, passando pela 

primeira consulta médica após um mês. Nesta ocasião foi 

descrita como uma massa móvel, fibroelástica, com bordos 

irregulares, medindo em torno de 3,5 cm em seu maior 

diâmetro. Refere que não estava associada a ocorrência de 

outros sinais/sintomas. Foram solicitados alguns exames 

laboratoriais, que não revelaram alterações significativas 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Fluxograma de exames laboratoriais do paciente, 

durante o período do estudo. 

Exames 
 Data 

 27/04/16 18/07/16 14/02/17 

Hb (g/dL)  13,2 14,1 11,5 

Ht (%)  39 42 35,2 

Leucócitos 

(mm³) 

 6500 5900 8140 

Bastões (%)  - 1 0 

Segmentados 

(%) 

 57 56 49 

Eosinófilos 

(%) 

 - - 9 
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Linfócitos (%)  32 - 37 

Linfócitos 

Atípicos (%) 

 - - 0 

Plaquetas 

(mm³) 

 266000 256000 250 

VHS (mm/h)  - - 250000 

DHL (U/L)  - - 362 

Anti-HIV  - - NR 

Anti-HCV  - - NR 

Toxoplasmose  - - IgG: 

NR/IgM: 

NR 

CMV  - - IgG: R  / 

IgM: NR 

Epstein Barr  

 

- - IgG: 

NR/IgM: 

NR 

Fonte: Acervo pessoal. 

Hb –  Hemoglobina; Ht –  Hematócrito; VHS –  Velocidade de Hemo-Sideração; DHL 

– Desidrogenase Lática; Anti-HIV – Anticorpo do vírus da imunodeficiência humana; 

Anti-HCV – Sorologia para hepatite; CMV – Citomegalovírus; IgG – Imunoglobulina 

G; IgM – Imunoglobulina M; NR – Não reagente; R – Reagente 

 

A Ultrassonografia de região submandibular mostrou 

alterações compatíveis com linfonodomegalia na região 
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cervical. Foram visualizadas duas imagens nodulares 

hipoecóicas, na região submandibular à direita, medindo 1,4 e 

2,6 em cada, e duas imagens na região submandibular à 

esquerda, medindo 1,0 e 1,2 em casa. Visualizados vários 

linfonodos na cadeira cervical lateral esquerda, com medidas 

variando entre 0,7 e 1,9 em casa, e a esquerda, variando entre 

0,4 e 1,8 cm cada. Conclusão é poliadenomegalia na região 

cervical. 

A criança passou grande período sem frequentar a 

unidade de saúde, e, por isso, em janeiro de 2017, foi solicitado 

à agente comunitária de saúde (ACS) a realização da busca 

ativa do usuário. Esta foi bem-sucedida e na semana seguinte 

ele compareceu para atendimento médico. Estava 

oligossintomático, relatando pequeno crescimento da massa 

em região mandibular direita (Figura 2), associada à disfonia 

aos grandes esforços vocais e disfagia, leve e esporádica. Ao 

exame se apresentava em bom estado geral, consciente, 

orientado, ativo, normocorado, hidratado, acianótico, anictérico 

e afebril ao toque; com a presença de abaulamento visível em 

região mandibular direita. 

À palpação, apresentava uma massa de consistência 

fibroelástica, indolor, móvel, não aderida aos planos profundos, 

com bordos irregulares e medindo cerca de 4 cm em seu maior 

diâmetro, além de pequena massa com as mesmas 

características em região contralateral, medindo cerca de 1 cm. 

O caso foi discutido por meio de redes sociais com médicas 

pediatras. Foram solicitados: hemograma, Teste Tuberculínico 
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Figura 2. Fotografia mostrando massa cervical em região 
submandibular direita em criança. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 (PPD), sorologias, biópsia linfonodal e exames de 

imagem.  

 

Elaboração coletiva do Projeto Terapêutico Singular 

A partir do diagnóstico e análise descritos anteriormente 

foi possível a construção de um Projeto TerapêuticoSingular 

(PTS), com a colaboração da equipe de saúde da família (eSF), 

junto com internos de medicina e com a equipe dos Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (eNASF). 

Dessa forma, foi possível estabelecer as metas de curto, 

médio e longo prazo para o acompanhamento e avaliação dos 
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resultados do paciente, e responsabilizar a equipe de saúde, 

estudantes e usuário, junto com seus familiares (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Metas e responsabilizações elaboradas pela 

equipe de saúde e estudantes para o usuário. 

Prazo Metas Responsáveis 

Curto 

prazo 

Busca ativa do 

paciente para 

comparecimento na 

UBSF e nova 

avaliação; 

Agente Comunitário de 

saúde 

Avaliação 

multiprofissional do 

atual estado de 

saúde do paciente e 

possíveis 

comorbidades; 

Equipe da unidade 

Realização de exames 

laboratoriais para 

descartar as hipóteses 

aventadas com base 

no diagnóstico 

sindrômico de 

adenopatia cervical; 

Médica 

Realizar biópsia 

linfonodal; 
Unidade laboratorial 

Diagnosticar 

doença de base 
Médica 
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Identificar e tratar 

parasitose sugerida 

em exame 

laboratorial 

Médica 

Informar a 

Assistente Social 

sobre a real 

situação do caso 

 

 

Médica 

Médio 

prazo 

 

Encaminhar paciente 

para serviço médico 

especializado para 

estadiamento clínico 

ou diagnóstico da 

doença e definição da 

estratégia terapêutica; 

Médica 

 

Contra referência do 

serviço especializado 

para tratamento em 

conjunto; 

 

Médica 

 

Consultas periódicas 

para reavaliação do 

paciente; 

Enfermeira 

Iniciar tratamentos 

odontológicos; 
Odontólogo 
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Iniciar 

acompanhamento 

psicológico. 

 

Psicólogo 

Longo 

prazo 

Seguimento do 

paciente: realizar 

terapia definitiva/ 

paliativa para 

doença de base; 

Médica 

Acompanhar 

desenvolvimento 

neuropsicomotor 

do paciente; 

Médica e enfermeira 

Vigilância sobre 

agravos sociais ou à 

saúde do menor; 

 

Médica, enfermeira e 

agente comunitário de 

saúde. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Metas realizadas 

No dia 14/02/2017 foi realizada nova ultrassonografia da região cervical 

que evidenciou formação nodular hipoecóica em cadeia submandibular direita 

podendo corresponder a linfonodo megálico patológico e sendo indicada 

investigação com punção aspirativa com agulha fina. 

No dia 22/02/2017 os resultados dos exames solicitados hemograma e 

não trouxeram nenhuma alteração significativa, a não ser uma eosinofilia que 

provavelmente correspondia a uma parasitose não se correlacionando ao caso. 
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Porém foi possível excluir algumas causas de linfonodopatia, como por exemplo as 

infecções virais e bacterianas.  

O exame de PPD foi realizado no dia 04/03/17 com sua leitura no dia 

06/03/17 revelando uma resposta inflamatória de 13 mm. Como o resultado foi 

compatível com suspeita de tuberculose, foi preenchida uma notificação 

compulsória. 

 

Figura 3:Ficha de notificação/investigação para Tuberculose. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Um novo contato foi feito o contato com pediatras, que 

orientaram a realização de uma biópsia para confirmar o 

diagnóstico de tuberculose e só depois da confirmação iniciar o 
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tratamento. O paciente foi encaminhado para o Hospital 

Universitário Alcides Carneiro para desfecho do diagnóstico. 

CONCLUSÕES 

Uma anamnese bem realizada é fundamental para 

conduzir o pensamento clínico e assim chegar ao diagnóstico 

do paciente. Os linfonodos palpáveis devem ser medidos para 

comparações futuras. Além dos aspectos clínicos relatados 

nesse caso, também foi possível observar, por meio da 

construção colaborativa do Projeto Terapêutico Singular (PTS), 

os diversos determinantes do processo saúde doença da 

criança em questão, que influenciaram diretamente no 

diagnóstico diferencial e no acompanhamento da condição por 

meio da equipe e estudantes. 
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RESUMO: O incentivo ao diagnóstico, início precoce e adesão 
ao tratamento, bem com, a avaliação da qualidade de vida das 
PVHA, por meio da prática de atividade física e oportunidades 
ao lazer, torna-se essencial para o planejamento e oferta de 
serviços com vistas à promoção da saúde e prevenção de 
agravos. Este estudo teve por objetivos verificar a prática de 
atividades físicas e lazer, bem como suas contribuições para a 
qualidade de vida, em um grupo de PVHA assistidos por 
Hospital de referência na Paraíba. Caracteriza-se como 
pesquisa analítica, transversal, descritiva com abordagem 
quantitativa,  a coleta de dados foi realizada por meio de 
formulário estruturado, no período de julho a novembro de 
2017. A análise estatística descritiva foi realizada utilizando o 
software PSPP, versão 3. Para comparação de proporções foi 
aplicado o teste Qui-quadrado, grau de significância foi 
considerado para p <0,05. Observou-se que a maioria das 
PVHA não realizam atividades físicas, os principais motivos 
elencados foram, não ter tempo disponível e falta de motivação 
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devido a condição de saúde, dentre os participantes que 
realizam atividades físicas, a caminhada foi elencada como 
atividade mais executada. As PVHA destinam pouco tempo ao 
lazer, mais que este, têm contrubuído todo tempo para a 
melhoria da qualidade de vida.  
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Lazer. Atividade física.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA; 

AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome) vêm se 

disseminando na população desde a década de 1980, vista a 

princípio como uma epidemia infecciosa de indivíduos jovens e 

considerados “grupos de riscos”, homossexuais, profissionais 

do sexo e usuários de drogas, passou a ser considerada 

doença crônica por “comportamentos de riscos”, podendo 

atingir qualquer indivíduo na sociedade, independente de 

gênero, idade e ocupação (ARAUJO et al, 2007).  

O incentivo ao diagnóstico, início precoce e adesão ao 

tratamento, têm sido elencados como principais elementos 

influenciadores na redução da mortalidade e morbidade 

pelo HIV. Os dados epidemiológicos mostram redução de 

11,9% no coeficiente de mortalidade por AIDS no Brasil de 2006 

a 2016, que passou de 5,9 para 5,2 óbitos por 100 mil 

habitantes (BRASIL, 2017). 

É notório pensar que a redução nos indicadores de 

mortalidade poderia ser bem maior, caso novas infecções pelo 

vírus tivessem sido evitadas, ou seja, parte expressiva dos 

investimentos públicos, hora destinados ao tratamento, fossem 

direcionados às ações de prevenção, através de políticas 
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públicas que dialoguem com a realidade, principalmente entre 

jovens e adolescentes.  

Os indicadores epidemiológicos são fontes de 

informação importante para avaliação da situação de saúde da 

população, sejam eles, aspectos sociodemográficos, 

morbidade ou mortalidade. Para tanto, a identificação dos 

determinantes no processo saúde-doença, necessitam de 

dados fidedignos, com vista a reduzir problemas de 

subnotificação (SOUSA, 2012). 

No processo de enfretamento da doença, a 

descoberta da soropositividade é sem dúvida o momento crucial 

na vida do portador, onde a negação à situação de saúde pode 

acompanhar o medo do abandono, julgamento, revelação da 

condição de saúde, sentimento de culpa, impotência diante da 

realidade e isolamento social. A percepção negativa, 

discriminação e falta de conhecimento, oriundas das 

concepções de uma sociedade preconceituosa semeiam o 

sofrimento, gerando entre vários aspectos, impactos na saúde 

física e mental das pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA) 

(RAVAGNANI et al, 2007). 

Estudo realizado com crianças e adolescentes 

infectados com HIV/AIDS, o sigilo foi evidenciado como 

estratégia de enfretamento ao preconceito por parte das 

pessoas com as quais se relacionavam, medos e angústias 

associados à sexualidade, quanto à internação e aos efeitos 

colaterais no tratamento, observou-se repercussões negativas 

na autoestima (MIZIARA et al, 2016). 

Entender a dinâmica do HIV/AIDS, bem como 

controlar a sua expansão na população, constitui importante 

desafio de saúde pública, pois, além do acompanhamento 

necessário frente à medicalização e investimentos em 
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pesquisas para novos fármacos, os enfoques voltados à 

preocupação com qualidade de vida (QV) das pessoas que 

vivem com doença crônica são primordiais, a relação com os 

sentimentos e comportamentos no processo de enfretamento 

da doença são eixos que requerem maiores atenções e 

influenciam à saúde no contexto integral do sujeito. 

Se faz necessário, estratégias de promoção à saúde 

com olhar para além da sintomatologia dos portadores, com 

relevância ao apoio no caminhar da reconstrução de suas vidas. 

O fortalecimento do suporte social, o apoio familiar, a vivência 

plena da sexualidade, acompanhamento ao tratamento, 

concretização dos projetos de vida e atividades físicas e de 

lazer são pontos importantes de interesse frente à nova 

perspectiva de saúde, que à identifica como bem-estar e 

qualidade de vida. 

O monitoramento clínico dos variados perfis das 

PVHA, incluindo a cascata de cuidado contínuo e qualidade de 

vida, torna-se essencial para o planejamento e oferta de 

serviços com vistas à promoção da saúde e prevenção de 

agravos. 

Pessoas com maior tempo de diagnóstico, embora 

vejam o HIV/AIDS como problema, possuem elementos ligados 

à orientação e conformação que as beneficiam. A doença passa 

a ser encarada como situação de aprendizagem, a cura é 

esperada e adaptação considerada possível (OKUNO et al, 

2014). 

No contexto da subjetividade, a concepção da 

qualidade de vida atrela-se também ao estilo de vida do sujeito, 

característicos dos hábitos apreendidos e adotados durante à 

vida, relacionados a realidade familiar, ambiental e social, e que 

via de regra, podem ser considerados elementos concorrentes 
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ao bem-estar pessoal, no que se refere, principalmente as 

condições de escolhas à alimentação equilibrada, atividade 

física regular, cuidados preventivos com a saúde e 

oportunidades ao lazer. A adoção de um estilo de vida 

saudável, é impactado muitas vezes, não por falta de vontade 

do sujeito, mais pela ausência de condições socioeconômicas 

favoráveis (ALMEIDA et al, 2012). 

A valorização do estado de saúde do indivíduo, tem 

sido apontado como um dos elementos mais frequentes nas 

definições e percepções de qualidade de vida, atuando como 

facilitador para a percepção de bem-estar positivo, sendo 

influenciado pelo ambiente, estilo de vida, biologia humana e 

organização do sistema de atenção à saúde (LIOBET et al, 

2011; ALMEIDA et al, 2012). 

Nos aspectos relacionados aos serviços de saúde em 

atenção às PVHA, destaca-se a importância da implementação 

de estratégia eficazes no cuidado à saúde, que envolvam, tanto 

à avaliação clínica, por meio da garantia de consultas médicas, 

exames e distribuição ininterrupta de antirretrovirais, quanto ao 

suporte psicossocial, para identificação de formas de 

enfrentamento, dificuldades de aceitação e de viver com o 

diagnóstico de soropositividade, consideradas como 

ferramentas profícuas à qualidade de vida (COSTA et al, 2015). 

Entre os fatores que podem influenciar positivamente 

no enfretamento da doença, cita-se o apoio familiar, que tem 

sido avaliado como fator protetor importante para o 

desenvolvimento de transtornos psicossociais como, sintomas 

depressivos e ideação suicida, em pessoas em situação de 

vulnerabilidade social (AMIYA et al, 2014). 

Nas questões de remetem o emprego de atividades 

físicas, estudos com PVHA, têm demostrado benefícios na 
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saúde física, como o aumento de força, resistência muscular e 

cardiorrespiratória, melhoria no metabolismo glicídico e lipídico, 

aumento na densidade óssea, melhoria na composição 

corporal, atenuando os efeitos colaterais do tratamento e, por 

conseguinte, melhorando a qualidade de vida dessa população 

(RODRIGUES, TOIGO, 2015). 

Outro aspecto importante, quanto aos benefícios da 

prática de exercícios físicos em PVHA, cita-se o aumento na 

contagem de linfócitos TCD4+, nos aspectos psicológicos, tem 

diminuído os níveis de estresse, ansiedade e depressão, bem 

como, favorecido momentos de socialização e lazer entre os 

indivíduos (EIDAM et al, 2005). 

A prática do lazer em PVHA tem sido relacionado à 

liberdade de escolha, às preferências, à diversão e ao tempo 

livre, momentos desfrutados na companhia de amigos, de 

descanso, relaxamento e diversão, e que muitas vezes, 

encontram-se condicionadas e limitadas às oportunidades, à 

situação financeira, à discriminação e estigmatização, o que 

repercute em privação social (SALES, 2011). 

As experiências individuais na busca por sensações 

de bem-estar e prazer, são elementos construtivos na busca da 

felicidade e fonte geradora de alegrias, propiciando 

oportunidades para expressar a liberdade criativa, assumindo 

papel de extrema importância na essência de sentir-se bem, 

desencadeando novas formas da condição de ser no mundo. O 

processo de ressignificação do sujeito interpõe-se no poder de 

escolher, decidir e controlar os acontecimentos que regem sua 

vida (SOUZA et al, 2012). 

As PVHA percebem que o tempo e espaço destinado 

ao lazer podem auxiliar no processo de autoformação 

necessária ao contexto de satifação com a vida, pois atua como 
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elemento transformador e integrador do elo social, que permite 

a retomada da capacidade de interagir de forma positiva com 

seu entorno e se perceber cidadão, importantes para 

convivência social, cooperação e liberdade social, aspectos 

muitas vezes negligenciados pelo preconceito e estigma 

associados a doença. 

Neste sentido, a percepção da qualidade de vida em 

PVHA traz consigo múltiplos contextos individuais, socias e 

ambientais, de caráter moldável, necessitando de uma 

constante reconsideração, principalmente no contexto da 

saúde, onde a busca de um estado de equilíbrio físico e mental, 

transforma-se na capacidade de reconhecer limitações e 

transpor atitudes de enfrentamento de situações novas, 

conflituosas, de forma há sentindo-se seguro para resolver os 

problemas e superar as adversidades inerentes ao próprio 

processo de viver, ou seja, ter saúde passa pela conquista dos 

meios para viver os riscos (NERY et al, 2009). 

Contudo, elenca-se que os profissionais de saúde 

precisam estar sensibilizados às minucias do processo do 

cuidar, pois o contexto do HIV/AIDS é acompanhado de muitas 

dúvidas e incertezas do paciente, que ao procurar a assistência 

médica, precisam ser acolhidos segundo suas necessidades 

particulares, com orientações, apoio e escuta ativa, a fim de 

superar as dificuldades no enfretamento da doença. 

Dessa forma, este estudo teve por objetivos verificar a 

prática de atividades físicas e lazer, bem como suas 

contribuições para a qualidade de vida, em um grupo de PVHA 

assistidos por Hospital de referência na Paraíba. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracteriza-se como estudo analítico, transversal, 

descritivo com abordagem quantitativa, realizado no Complexo 

Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino 

Fraga (HCF), localizado no município de João Pessoa – PB.  

Como recurso de coleta de dados, utilizou-se o contato 

direto com os pacientes, por meio de entrevistas, subsidiada por 

formulário estruturado com questões norteadoras do estudo, 

realizado no período de julho a novembro de 2017. 

A amostra correspondeu a 400 PVHA, sendo incluídos 

no estudo, as PVHA de ambos os gêneros com idade igual ou 

superior a 18 anos assistidos no HCF, e que concordassem em 

participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE.  

Análise estatística descritiva foi realizada a partir de 

banco de dados construído em planilha Microsoft Excel, 

utilizando o software PSPP, versão 3. Para comparação de 

proporções foi aplicado o teste Qui-quadrado, grau de 

significância foi considerado para p <0,05. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba – CEP/CCS código de protocolo nº 0187/17, CAAE: 

67130017.9.0000.5188, bem como etendeu as disposições 

éticas preconizadas pela Resolução Nº. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados apontados no estudo, mostrou que a maioria 

das PVHA (n=234, 58,5%) relataram não apresentar limitação 
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quando à realização das atividades do cotidiano diante 

condição de saúde. Quanto à prática do exercício físico, em sua 

maioria (n=214, 53,5%) afirmou não realizar, sendo os 

principais motivos elencados como “não tenho tempo 

disponível” (n=80, 37,4%), seguido de “não me sinto motivado, 

devido a minha condição de saúde” (n=43,20,1), Tabela (1). 

Dentre os que praticam alguma atividade física (n= 186, 

46,5%), em maior número, reportou realizar caminhada 

(n=103,55,4%), e que estas atividades contribuía em “todo o 

tempo” (n=72, 38,7%) para com sua QV, Tabela (1). 

Quanto à realização de atividades de lazer, a maioria das 

PVHA afirmou destinarem “pouco tempo” (n=196, 49,1%), mas 

que as vivências do lazer tem contribuído “todo tempo” (n=149, 

37,3%) ou “a maior parte do tempo” (n=127,31,8%) para a 

melhora na sua QV, Tabela (1). 
 

Tabela 1. Caracterização das atividades físicas e de lazer das 

PVHA em atendimento no Hospital Clementino Fraga (N=400) 

 

Variáveis N (%) 

 Limitação de atividades do 

cotidiano/rotina*1  

Todo tempo 9 (2,3) 

A maior parte do tempo 16 (4,0) 

Parte do tempo 60 (15,0) 

Pouco tempo 81 (20,3) 

Nunca 234 (58,5) 

 Faz algum tipo de atividade 

física*1  

Sim 186 (46,5) 
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Não 214 (53,5) 

 Se Sim, qual atividade física*1  

Caminhada 103 (55,4) 

Musculação 24 (12,9) 

Academia 20 (10,8) 

Corrida 10 (5,4) 

Ciclismo 10 (5,4) 

Futebol 8 (4,3) 

Natação 4 (2,2) 
Dança 4 (2,2) 
Pilates 1 (0,5) 
Tai Chi Chuan 1 (0,5) 
Pescaria 1 (0,5) 

 Se Não, por que não procura por 
uma atividade física*1 

 

Não tenho tempo disponível 80 (37,4) 
Não me sinto motivado, devido a minha 
condição de saúde 

43 (20,1) 

Minha condição de saúde me limita a 
prática de exercícios físicos 

20 (9,3) 

Tenho receio de expor minha situação de 
saúde a outras pessoas, por isso me retraio 

3 (1,4) 

Condição financeira limitada 18 (8,4) 
Não trará benefícios a minha situação de 
saúde 

5 (2,3) 

Preguiça 24 (11,2) 
Não gosta 21 (9,8) 

 Contribuição da atividade física 
para melhora da QV*1  

Todo tempo 72 (38,7) 
A maior parte do tempo 47 (25,3) 
Parte do tempo 53 (28,5) 
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Pouco tempo 14 (7,5) 
Nunca  

 Frequência que realizar atividade 
de lazer*1  

Todo tempo 22 (5,5) 
A maior parte do tempo 29 (7,3) 
Parte do tempo 109 (27,3) 
Pouco tempo 196 (49,1) 
Nunca 43 (10,8) 

 Contribuição das atividades de 
lazer para melhora da QV*1  

Todo tempo 149 (37,3) 
A maior parte do tempo 127 (31,8) 
Parte do tempo 82 (20,5) 
Pouco tempo 37 (9,3) 
Nunca 5 (1,3) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. ¹. Teste Qui-quadrado para comparação de 

proporção; * p<0,001. 
 

Viver com qualidade é uma percepção intrínseca do 

ser humano, moldado a base da interação com o meio ambiente 

ao qual se encontra, podendo variar para o mesmo indivíduo 

em diferentes contextos de sua existência. O sujeito é ator 

importante desta relação, somado a diversos elementos 

valorativos da cultura, crenças, acesso a conhecimentos, 

relações interpessoais, situação de saúde e condição social. 

Estudos sobre qualidade de vida em pessoas que 

vivem com doenças crônicas até então incuráveis, como o 

HIV/AIDS, é uma estratégia de aproximação de uma realidade 

enraizada a ideia de morte iminente, com numerosas 

consequências biopsicossociais, requerendo para sua 
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avaliação, o conhecimento das diferentes variáveis que podem 

interferir negativamente na percepção da qualidade de vida. 

O diagnóstico precoce, a qualidade da assistência 

prestada nos serviços de saúde e adesão ao tratamento, têm 

sido as principais estratégias adotadas para a redução da 

mortalidade e morbidade à AIDS. 

É perceptível que, no contexto de uma doença 

considerada crônica, como HIV/AIDS, a qualidade de vida dos 

indivíduos adquire outros significados, que não remete 

necessariamente a ausência da doença, mais sim, ao interesse 

pela vida, no jogo das emoções, os questionamentos muitas 

vezes levam as suposições como: mesmo diante de um quadro 

de saúde insatisfatório, é possível viver bem, de que maneira e 

até quando.  

O conhecimento da doença, através da 

disponibilidade de informações claras e adequadas ao nível de 

escolaridade do sujeito, assim como, o suporte humanizado 

pela equipe multidisciplinar nos serviços de saúde, são 

elementos valorativos, que ajudam a reelaboração dos 

processos de vida, em especial aqueles condicionantes às 

adaptações e enfrentamento diante das mudanças físicas e 

mentais trazidas pela doença.  

As possibilidades de avalição da condição de saúde, 

advindas com a introdução do conceito qualidade de vida, 

amplia os desfechos dos estudos, que envolvem a 

sintomatologia, morbimortalidade e presença de sintomas 

emocionais ligados às patologias. Além do mais, coloca ênfase 

na pessoa, consideradas como as mais aptas a aferirem 

subjetivamente opiniões em diversas áreas de sua vida. 

 As PVHA são desafiadas a enfrentar uma nova 

condição de saúde, do qual permeiam sentimentos de medo, 
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abandono, julgamento, revelação da condição de saúde, 

sentimento de culpa, impotência diante da realidade e 

isolamento social, gerando entre vários aspectos, impactos na 

saúde física e mental dos indivíduos. 

Muitas PVHA preferem não expor sua condição 

sorológica com outras pessoas, pelo receio de serem 

discriminadas nas relações sociais e familiares, o que faz com 

que muitas se isolem, o afastamento do convívio social pode 

repercutir em falta de motivação para desenvolver atividades 

que propiciem satisfação em relação à vida, comprometendo a 

saúde do indivíduo no contexto integral (LEMOS, 2016). 

A condição de saúde pode variar a depender do 

estágio de HIV/AIDS que o indivíduo se encontra, estudo, 

mostrou associação significativa entre as variáveis nível de 

atividade física e tempo de diagnóstico relacionado ao 

HIV/AIDS, apresentando maior prevalência na adesão nas 

atividades, os indivíduos com menor tempo de diagnóstico 

(SANTOS et al., 2014).  

A falta de hábito para realização de atividades físicas 

também foi evidenciado em pesquisa realizada com PVHA, o 

interesse pela realização de exercícios foi apontado como fator 

importante para o bem-estar e manutenção da saúde  (SALES, 

2000). 

Os benefícios do exercício físico para PVHA, tem sido 

relacionados em diversos estudos com ganho de massa 

muscular, aumento do apetite, melhoria nos padrões de sono e 

aptidão cardiovascular, combate à síndrome da lipodistrofia, 

fortalecimento do sistema imunológico, incremento da 

autoestima, melhoria da autoimagem e diminuição dos níveis 

de ansiedade e estresse (RODRIGUES, TOIGO, 2015). 
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As atividades relacionadas ao lazer para as PVHA, 

têm sido relacionadas a concepção de novas formas de 

entender a vida, o contexto perpassa a qualidade existencial, 

através de experiências significativas para melhoria da 

condição de saúde (SOUZA et. al., 2012). 

As diferentes formas de compreensão do lazer foi 

retratada em estudo realizado com homossexuais masculinos 

que vivem com HIV/AIDS, reportado como, tempo destinado a 

realização de atividades sem as obrigações de trabalho, 

tratamento médicos e demais compromissos, realizada 

individualmente ou na companhia de pessoas, prevalecendo o 

interesse pessoal em busca do prazer (SALES, 2011). 

O pouco tempo destinado as atividades de lazer em 

PVHA, apontados neste estudo, pode ser um fator ligado a 

necessidade de mudança no estilo de vida após diagnóstico e 

enfretamento da doença, a necessidade de acompanhamento 

médico periódico, adimistração de medicamentos, mudanças 

na rotina de trabalho e condição financeira, além das 

dificuldades surgidas nas relações sociais quanto ao 

compartilhamento do estado sorológico, à discriminação e 

estigmatização, são comprometedores à percepção da 

qualidade de vida dos mesmos, da qual está intimamente 

relacionada a forma como o sujeito interage com o meio, que 

reflete seus interesses, valores e visão do contexto que se 

inserem.  

Neste contexto, compreende-se que é importante 

avaliar os diversos elementos que podem interferir na qualidade 

de vida das PVHA, sugerindo que, a doença pode ser um fator 

que tende a depreciar a percepção dos mesmos, assim como, 

a qualidade de vida  precisa ser repensada e ressignificada, 

tendo em vista que, ambientes sadios devem promover a 
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interação entre as pessoas com respeito à dignidade, livres de 

preconceitos e com estratégias que promovam a melhorias na 

saúde física e mental das pessoas. 

Entretanto, ressalta-se a necessidade de ampliar a 

reflexão da temática, entre os profissionais de saúde e rede de 

apoio familiar, de forma a implementar estratégias mais 

eficazes na promoção do bem-estar das PVHA. 

 

CONCLUSÕES  
 

Pelos dados obtidos no estudo, observou-se que a maioria 

das PVHA não realizam atividades físicas, os principais motivos 

elencados foram, não ter tempo disponível e falta de motivação 

devido a condição de saúde, dentre os participantes que 

realizam atividades físicas, a caminhada foi elencada como 

atividade mais executada. A maioria destinam pouco tempo ao 

lazer, mais que estas, têm contrubuído todo tempo para a 

melhoria da qualidade de vida. 
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RESUMO: O Projeto Arte e o Brincar assim como é chamado, 
acontece na pediatria do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, na UFPB com objetivo de divertir as crianças 
internas naquela Ala do Hospital, assim como procurando 
melhorar a relação profissional-doente futura, através de 
brincadeiras e atividades lúdicas orientadas previamente com o 
uso das artes: música, artes plásticas, artes cênicas destas 
crianças. Para isto foi utilizado materiais como: papel, lápis de 
cor, lápis de cera, lápis grafite, massa de modelar, material de 
sucata, peças cênicas, o que levava as brincadeiras diárias em 
grupos através dos alunos de graduação dos cursos de 
medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia, enfermagem, 
terapia ocupacional, fonoaudiologia obtivemos os resultados de 
transformarmos aquele lugar triste, com crianças alegres, 
parecendo felizes e mais confiantes. Além de começarem a 
gostar do ambiente que antes para elas parecia muito triste, 
diferente do local onde moravam e tinham seus conhecidos, 
tornaram-se mais amáveis e felizes apesar de estarem em um 
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local muito traumático. Para os alunos de graduação esta foi 
uma experiência única, que não se ensina nos cursos de 
superiores. Aprender a ver o doente como uma pessoa e não 
só como um doente. Concluímos que o projeto contribuiu para 
a humanização da criança hospitalizada e melhoria da relação 
profissional-doente futura. 

Palavras-chaves:  Humanização da Assistência a Criança. 
Ludoterapia. Ensino  
 
INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura relatar experiências práticas 

vivenciadas por uma trupe de palhaços do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley, na UFPB. Palhaços estes que são alunos da 

graduação desta universidade e procuram alegrar as crianças 

ali internas, que estão vivendo em um ambiente extremamente 

hostil. Sabemos que o hospital é um lugar muito hostil, lá 

crianças internas estão fora do seu convívio normal, estão 

fragilizadas e debilitadas, muito tristes, em contato com um 

ambiente totalmente inadequado para suas idades. Com a 

divulgação do trabalho do médico Patch Adams, que ganhou 

grande repercussão a partir da publicação de seus livros, e do 

filme: O amor é contagioso, dirigido por Tom Shadiac e autoria 

de Patch Adams e os resultados de grandes sucessos que 

aconteceram com os grupos de palhaçaria espalhados por todo 

mundo e que ainda não é ensinado aos alunos de graduação 

dos cursos da área da saúde.  

Nas últimas décadas, há um aumento da demanda por 

reforma educacional que reconheça a responsabilidade da 

sociedade em garantir os cuidados básicos em saúde além do 

reconhecimento crescente da necessidade de uma relação de 
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contato direto entre profissional de saúde e paciente, 

considerando as dimensões humanas, vivenciais, psicológicas 

e culturais da doença. Nesse contexto cresce a procura por 

terapias complementares conhecidas mais popularmente como 

alternativas, mostrando que parte da sociedade está buscando 

formas de questionar o predomínio da medicina tradicional, 

embasada no paradigma das ciências racionalistas e do 

conhecimento cartesiano.  

Conforme Maranhão, Gomes e Batista (2016), os 

profissionais de saúde devem atuar em um sistema 

descentralizado, e terem formação orientada por competências 

expressas nas DCNs que possibilitam o aperfeiçoamento 

contínuo de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Neste 

sentido, trabalhar com o lúdico pode ser uma ferramenta que se 

apresenta como recurso relevante no desenvolvimento de uma 

assistência de qualidade voltada à criança num ambiente 

hospitalar.  

Pensando nesses desafios, abordaremos questões 

voltadas a novos métodos utilizados na formação holística dos 

acadêmicos de Medicina para um atendimento permeado pelo 

lúdico no processo de humanização da assistência. É 

fundamental o desenvolvimento de estratégias de humanização 

do cuidado tendo como atenção especial o ambiente hospitalar. 

É direito de todo cidadão receber um atendimento público de 

qualidade na área da saúde. E para garantir esse direito é 

preciso empreender um esforço coletivo de melhoria do sistema 

de saúde no Brasil, uma ação com potencial para disseminar 

uma nova cultura de atendimento humanizado. Para isso, no 

ano de 2000, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), 
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que apresenta propostas concretas e ações claramente 

definidas que não deveriam se restringir à busca de melhorias 

na instituição hospitalar, mas também estender-se à formação 

educacional dos profissionais de saúde que visam mudar 

substancialmente o padrão 20 de assistência ao usuário nos 

hospitais públicos do Brasil. Além de incentivar a qualidade e a 

eficácia dos serviços hoje prestados por essas instituições, o 

PNHAH promove a formação de uma Rede Nacional de 

Humanização entre as instituições públicas de saúde.  

   “Não preciso me drogar para ser um gênio; 
Não preciso ser um gênio para ser humano; 
Mas preciso do seu sorriso para ser feliz”. 
(Charles Chaplin) 

Os primeiros hospitais foram criados como locais de 

isolamento em que a caridade era exercida como uma prática 

de cristianismo. Eram locais para pobres, mulheres 

desamparadas, velhos e doentes crônicos, sob o cuidado de 

monges e religiosos. Constituíam o último recurso de caridade 

oferecido pelos religiosos para o paciente pobre. Os recursos 

médicos disponíveis só minoravam o sofrimento: os pacientes 

como maiores recursos tratavam-se em domicílio e a relação 

médico paciente era independente da organização hospitalar 

(CAMPOS, 2015). 

Para Collet e Oliveira (2014), o hospital, na atualidade, é 

uma instituição de atendimento à saúde que tem finalidade 

específica e exige dos profissionais um conhecimento especial 

para sua atuação junto aos que precisam de assistência no 

processo diagnóstico-terapêutico. Porém, isso não reflete de 

fato um atendimento humanizado. 

Segundo o MS, humanizar a assistência é dar lugar não 

só à palavra do usuário, como também à palavra do profissional 
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de saúde, de forma que tanto um quanto o outro possam fazer 

parte de uma rede de diálogo. Cabe ao MS promover ações, 

campanhas, programas e políticas assistenciais, tendo como 

base fundamentalmente a ética, o respeito, o reconhecimento 

mútuo, a solidariedade e a responsabilidade. O tema da 

desumanização-humanização de serviços e práticas de saúde 

vem sendo elemento de vários trabalhos e pesquisas realizados 

por autores do campo da saúde coletiva, especialmente a partir 

da década de 1990 (AYRES, DESLANDES; BENEVIDES; 

2015; MINAYO, 2016).  

De acordo com o Dicionário online de Português, o 

conceito de desumanização é: “Ação ou efeito de desumanizar; 

fazer com que fique desumano; perder a essência humana”. 

Segundo Casate e Corrêa (2015), no cotidiano da prestação de 

serviços de saúde, ocorrem situações de desumanização no 

atendimento. Nesse sentido, a humanização tornou-se uma 

questão a ser discutida, pois compreende-se que cada 

indivíduo possui sua singularidade, constituindo-se de uma 

identidade única. Não ser sensível a esse fato conduziria a 

relação entre o profissional e o paciente a um tratamento de 

rotina, padronizado, impessoal. No entanto, a padronização do 

atendimento não se configura, necessariamente, em sinônimo 

de desumanização, assim como um tratamento diferenciado 

também não garante o cuidado humanizado (DESLANDES, 

2015). 

Diante disso, ressalta-se que a Política de Humanização 

da Assistência à Saúde deve promover ações, campanhas, 

programas e políticas assistenciais, tendo como base 

fundamentalmente a ética, o respeito, o reconhecimento mútuo, 

a solidariedade e a responsabilidade.  



RELATO DE CASOS DA PALHAÇOTERAPIA NO PROJETO ARTE E BRINCAR 
NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPB E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA 

DOENTES E FUTUROS PROFISSIONAIS 

1599 
 

Partindo dessa perspectiva, a Política de Humanização 

da Assistência à Saúde aponta diferentes parâmetros para a 

humanização da assistência hospitalar em três grandes áreas: 

acolhimento dos usuários, trabalho dos profissionais de saúde 

e gestão em saúde. Segundo a Política Humaniza SUS, a 

humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários 

e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de 

trabalhar em equipe. 

O acolhimento e o atendimento dos usuários no campo 

da saúde devem ser entendidos, ao mesmo tempo, como 

diretriz ética, estética e política constitutiva dos modos de se 

produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 

qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do 

acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços. 

Ao passo que a valorização do trabalho dos trabalhadores da 

saúde, sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 

sanitária do país, é capaz de enfrentar iniquidades e de ampliar 

experiências. 

Valorizar o trabalhador é permitir e garantir sua inclusão 

na gestão, na construção das organizações de saúde; 

assegurar condições de trabalho, de exercício das profissões 

de forma digna, com ambientes e remuneração adequados; é, 

portanto, tarefa decorrente da ampliação de nossa capacidade 

de produzir processos civilizatórios e democráticos mais 

extensos, plurais e regidos pelo interesse público. Já os 

gestores do SUS são os representantes de cada esfera do 

governo: no âmbito nacional, o MS; no âmbito do Estado, a 

Secretaria de Estado da Saúde; e no Municipal, a Secretaria 

Municipal de Saúde. As funções gestoras nos SUS podem ser 

definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas de 
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gestão necessário para a implantação de políticas na área de 

saúde. 

O processo de humanização dos serviços de saúde nos 

coloca diante de uma dupla tarefa: refletir sobre a realidade do 

sistema de saúde e a particularidade de cada instituição e 

situação e criar soluções para enfrentar os desafios e 

aperfeiçoar as oportunidades. Não se trata de mais uma 

sobrecarga em um trabalho que já demanda muito 

investimento. Os gestores e as equipes de profissionais 

deparam-se, no dia a dia, com muitas tarefas, 

responsabilidades e compromissos. Mais do que isso, precisam 

atender às necessidades de pessoas que se encontram em 

situações de fragilidade, dependência, dor e sofrimento, muitas 

vezes, também em situações difíceis de trabalho. 

Perante essa circunstância, percebe-se que a realização 

essas duas tarefas de construir um espaço coletivo para 

reflexão sobre a realidade institucional e profissional e buscar 

saídas criativas para os desafios encontrados poderão facilitar 

o trabalho dos profissionais de saúde e melhorar a qualidade do 

atendimento aos usuários. 

O hospital é um espaço em que prevalece a dor, o medo, 

a ansiedade, a angústia e a limitação diante da doença, entre 

outros sentimentos e emoções. O período de internação gera 

também alterações à rotina de todo indivíduo internado 

segundo (DAIAN; PETROIANU; ALBERTI; MASETT; 2015). 

Segundo Angerami-Camon (2014), quando a internação é de 

uma criança, o desafio é ainda maior, porque o hospital é um 

ambiente totalmente desconhecido para ela e, muitas vezes, 

ameaça o seu comportamento espontâneo da vida diária. As 

crianças têm dificuldades para assimilar essa situação, 
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apresentando medo, angústia e ansiedade, fantasias, muitas 

vezes, causadas pela falta de informação adequada, de 

prognóstico ou de tratamento. Para esse autor, a experiência 

da hospitalização é, na maioria das vezes, traumática, 

sobretudo para a criança, pois o conflito causado pelo 

afastamento de sua vida habitual e de seu ambiente familiar 

acaba provocando uma confrontação com a dor, solidão e com 

a limitação física, despertando emoção e sentimento de culpa, 

punição e medo, ansiedade, angústia e fantasias, causados 

pela falta de informação adequada, de prognóstico ou de 

tratamento. 

A doença, como toda situação de crise, altera a vida da 

criança e de sua família. A hospitalização é um fator agravante 

que pode constituir uma experiência bastante difícil para o 

paciente pediátrico. Essa vivência pode levar ao 

amadurecimento e maior desenvolvimento psíquico ou resultar 

em prejuízo ao desenvolvimento físico e mental da criança. No 

modelo de atendimento centrado na patologia, a equipe de 

saúde aborda seus pacientes como doença e não como 

pessoas, gerando uma situação de desinformação e de pouco 

contato afetivo do paciente como a equipe, o que propicia um 

aumento das fantasias de mutilação e de morte, bem como das 

sensações de ameaça e impotência, contribuindo para um 

estado de maior sofrimento e angústia às crianças internadas 

(COLLET; OLIVEIRA; 2014). 

Bezerra et al. (2017) reforçam que, durante a 

hospitalização, a maneira como a criança reage a uma 

abordagem terapêutica é muito variada, que pode se manifestar 

na forma de negação, raiva, desconforto e ansiedade. Em 

função disso, deve-se prestar atendimento à criança e sua 
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família utilizando o conhecimento científico, porém tendo como 

base uma abordagem humanística. A hospitalização gera crises 

na vida da criança e alteração no seu comportamento 

emocional, podendo proporcionar um impacto negativo e brutal, 

acarretando prejuízos psicológicos, já que elas se veem 

privadas de seu mundo social, de suas atividades diárias, 

brincadeiras e da autonomia já conquistada. Para Saldanha 

(2014), tudo isso se agrava ainda mais pelo fato de que muitos 

profissionais realizam procedimentos técnicos sem dar 

importância ao aspecto humanístico do cuidado.  

De acordo com (Masetti 2014), (Achcar 2015) e (Armfield 

et al. 2014), a qualidade do ambiente pode afetar diretamente o 

processo de recuperação do paciente. Assim, algumas 

alternativas vêm sendo buscadas para minimizar a situação 

aversiva associada à condição de internação hospitalar. Desse 

modo, a humanização hospitalar tem sido amplamente 

preconizada, sendo responsável por modificações no 

atendimento de pacientes, no espaço e nas atividades dos 

hospitais. Buscando mudar esse cenário, muitas iniciativas vêm 

sendo praticadas, porém, são bem recentes. 

O Brasil somente obteve avanço em relação à 

humanização da assistência à criança após a publicação da Lei 

N° 8.069, em 1990, regulamentando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). O cuidado hospitalar humanizado é 

garantido por lei a qual viabiliza que seja proporcionado 

desenvolvimento integral à criança conforme dispõe o ECA, que 

afirma que “os estabelecimentos de atendimento à saúde 

deverão proporcionar condições para a permanência em tempo 

integral de um dos pais ou responsável, nos casos de 

internação de criança ou adolescente”. 
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A partir dos aspectos da internação infantil, a 

humanização hospitalar busca melhorar a qualidade do 

atendimento dos pacientes com base no conceito de saúde. 

Porém, faz-se necessário que as pessoas que tenham contato 

com a criança saibam que não se deve tratar somente a 

doença, mas vê-la como um todo, com suas necessidades 

específicas, como o brincar (CORRÊA, 2015). Humanizar 

significa investir nas relações humanas no atendimento de 

saúde. Assim, resgatar a essência do ser humano é olhar as 

pessoas como um todo (SANTOS-FILHO, 2016). 

Conforme Collet e Oliveira (2014), o apoio da assistência 

à criança hospitalizada tem-se modificado nas últimas décadas 

em consequência dos resultados de pesquisas nas áreas das 

ciências médicas, humanas e sociais. A partir dessas 

contribuições, desenvolveram-se diferentes perspectivas de 

como auxiliar a criança no processo saúde-doença que vêm 

orientando a prática pediátrica. Assim, essas perspectivas 

influenciam a visão dos profissionais sobre o ser criança, o 

papel da família e da comunidade, os tipos de problemas a 

serem identificados, os objetivos, a abrangência da assistência, 

a composição e o inter-relacionamento da equipe de saúde. A 

evolução da assistência à saúde da criança caminhou da 

internação hospitalar, que rompia o vínculo afetivo com a 

família, para a proposta do alojamento conjunto, que envolve a 

família na hospitalização, na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças dos seus filhos. 

Entretanto, quando a proposta de assistência é integral, 

portanto, humanizada, essa experiência estressante pode ser 

amenizada pelo fornecimento de certas condições, tais como a 

presença de familiares, o contato com outras crianças, a 
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disponibilidade afetiva dos trabalhadores de saúde, a 

informação, as atividades recreativas, entre outras. A adoção 

do alojamento conjunto pediátrico é uma das estratégias que 

possibilitam a redução do estresse emocional (LIMA, 2014).  

Muitas instituições hospitalares passaram a investir em salas 

com lazer ou com atividades lúdicas, propiciando mais alívio 

para os estressores da hospitalização. Neste ambiente, as 

crianças distanciam-se temporariamente de seus temores de 

separação, perda de controle e lesão corporal. Elas podem 

trabalhar através de seus sentimentos em uma atmosfera 

confortável e sem ameaças e da maneira que é a mais natural 

para elas (WANG, 2016). 

Miranda (2015) afirma que o lúdico abrange todas as 

atividades as quais têm sentido de jogos, divertimentos e 

brinquedos. Dessa forma, hoje a ludicidade é praticada em 

vários ambientes, até mesmo nos ambientes hospitalares, 

levando em consideração o desenvolvimento infantil e o 

atendimento humanizado. O humor como expressão lúdica 

permite que o indivíduo explore fatos que poderiam ser 

dificultosos revelando-se de uma forma aberta e consciente 

como um instrumento para se lidar com conflitos, mantendo o 

equilíbrio físico e mental, principalmente, durante a internação 

infantil (MASETTI; 2014; GARCIA et al.; 2017). 

Para Hassed (2016), o efeito benéfico do humor sobre a 

saúde foi já reconhecido popular e intuitivamente. No entanto, 

estudar e quantificar esses efeitos são difíceis. Portanto, torna-

se um desafio, principalmente para os profissionais da área de 

saúde, buscar informações para alimentar pesquisas nesse 

campo. 
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Na Medicina tradicional, afirmar que existia uma 

vinculação direta entre o humor e a boa saúde era quase uma 

heresia para a ciência. Hoje o processo terapêutico inclui 

abordagens multidisciplinares do cuidado e da atenção 

personalizada com o paciente, tendo em vista a relação 

intrínseca da saúde orgânica com o bem-estar emocional 

(BALLONE, 2018). Dessa forma, Guimarães (2016) enfatiza 

que o bom humor é um estado de espírito que transmite leveza, 

alegria, descontração, o que gera um fluido positivo do interior 

das pessoas para o ambiente. Ele relata ainda que, no plano 

científico, já são defendidas, há algum tempo, teses sobre como 

é saudável para o organismo o bom humor e o sorrir. É um 

exercício benéfico e relaxante para o metabolismo, saúde física 

e mental de qualquer ser humano. Isso quer dizer que lidar com 

pessoas alegres, flexíveis e bem-humoradas pode facilitar o 

andamento do cotidiano nas organizações, facilitando a tomada 

de decisões e ajudando a gerenciar os conflitos. Nas 

instituições hospitalares, os benefícios do uso do bom humor na 

assistência à criança promovem maior resistência à dor, maior 

aceitação dos cuidados de enfermagem, além de tornar o 

ambiente hospitalar mais agradável à criança mediante 

brincadeiras. E esse efeito terapêutico proporcionado pelo 

humor pode ser visto em trabalhos dos doutores palhaços que 

atuam em unidades hospitalares no Brasil e no mundo 

(GARCIA, 2017). 

Dessa forma, o palhaço é visto como alguém que 

promove a quebra da rotina hospitalar e do ritmo dos 

acontecimentos. Por subverter a lógica, ele altera a própria 

imagem do hospital, ao transformar um posto de enfermagem 

em um “balcão de pizza” e “multar” uma maca por excesso de 
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velocidade. É exatamente o fato de não ter medo de ser ridículo 

que cria uma oportunidade para brincar e se relacionar com as 

pessoas. Além disso, o palhaço ajuda a lembrar da 

vulnerabilidade da condição humana, num ambiente como o 

hospital, no qual se exige a perfeição (BESTETTI; 2015; 

MASETTI; 2014). 

Autores como Masetti (2014), Saide (2015) e Oliveira 

(2018) têm estudado a atuação de grupos de palhaços no 

ambiente hospitalar e acreditam que o sorriso bem-humorado 

resultante de um encontro com o palhaço demonstra que, de 

algum modo, o paciente supera seu sofrimento e suas 

dificuldades, ao menos por alguns instantes. Segundo esses 

autores, ao rir, no hospital, o paciente se distancia dos 

problemas associados ao seu tratamento, evidenciando aquilo 

que ainda está saudável nele. 

Para entender a razão do sucesso da atividade de 

palhaços em hospitais é preciso conhecer a origem do palhaço, 

sua trajetória histórica, seus significados e sua forma de agir. A 

figura do palhaço está presente em todas as culturas da 

humanidade. Sua mais antiga expressão é a que se faz 

presente nos rituais sagrados, em que ela é utilizada como 

elemento para espantar o medo, especialmente o da morte. Nos 

momentos mais dramáticos, o riso surge como uma válvula de 

escape das tensões do grupo, numa tentativa de retorno à 

normalidade. 

Em inúmeras épocas, encontra-se a prática de rituais em 

que se imitam coxos, cegos e leprosos, provocando o riso nos 

participantes. A representação de aleijões físicos e morais eram 

feitas pelos Astecas em grandes cerimônias em que o grupo 

tinha ataques de riso com imitações de enfermos (CASTRO; 
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2014). Na China Antiga, havia bufões andarilhos que divertiam 

as pessoas nas ruas, e é nesse país que existe o personagem 

cômico mais antigo ainda em atividade: o Macaco da ópera 

chinesa. Com suas trapalhadas, ele conserta a história, 

desmascarando o mal e premiando as boas intenções. No 

passado, os imperadores chineses também não dispensavam a 

presença de um bufão para alegrar o palácio. Como os bufões 

medievais, os palhaços das cortes egípcias eram, em sua 

maioria, anões ou corcundas. A deformidade lhes colocava em 

posição de inferioridade, o que facilitava a aceitação de seu 

comportamento ousado (THEBAS; 2015). 

  Já o palhaço, ao utilizar-se da menor máscara do mundo, 

o nariz vermelho, ao invés de se esconder, acaba se revelando, 

expondo o seu ridículo e provocando o riso a partir dele, uma 

vez que “a palavra ridículo vem do latim ridiculus, que significa 

ser risível. Quer dizer, ridículo é alguém de quem os outros têm 

vontade de dar risadas” (THEBAS; 2015). 

A palavra palhaço vem do italiano paglia, que significa palha. 

Isso porque a maioria das roupas dos palhaços era feita do 

mesmo tecido listrado que se faziam os colchões. Para proteger 

o corpo dos tombos, a roupa dos palhaços era afofada em 

determinadas partes, fazendo-os se parecer com colchões. 

Como os colchões tinham palha em seu interior, quem ficava 

dentro daquela roupa esquisita era chamado de palhaço. Dá-se 

também o nome de clown, que significa palhaço em inglês, 

vindo da palavra clod, que quer dizer torrão de terra, estúpido, 

bobo, excêntrico, rústico, capaz de provocar gargalhadas ao 

primeiro olhar (THEBAS, 2015). 

Segundo Sachett (2015), o palhaço e o clown possuem 

uma mesma essência: colocar em exposição a estupidez do ser 
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humano, relativizando normas e verdades sociais. Entretanto, 

há uma sutil diferença entre essas duas abordagens. Para o 

cineasta Fellini, o palhaço se refere àqueles cômicos que se 

utilizam de espaços públicos, abertos e populares como as 

praças e feiras. Por sua vez, o clown estaria ligado aos espaços 

mais elitistas e fechados como o teatro e o circo. 

Existem dois tipos clássicos de clown, denominados de 

Branco e Augusto. O clown Branco representa o papel do 

patrão, do chefe, aquele que manda e que é mais cerebral e 

intelectual. Normalmente, tem seu rosto pintado de branco e 

veste roupas com lantejoulas, herdadas do Arlequim da 

commedia dell'arte. O Augusto é o bobo, o eterno perdedor, o 

ingênuo de boa-fé, o emocional. Infantil e exagerado; ele acaba 

sempre sofrendo tombos, pancadas, surras e tropeços. Essa 

figura tem como característica o uso do nariz vermelho, e as 

cores presentes em sua maquiagem são o vermelho, o branco 

e o preto. Suas roupas são desproporcionais ao seu corpo, 

coloridas e fora da moda. Algumas vezes se dá mal até o fim, 

mas, em outras, por inconsequência, acaba dando a volta por 

cima. Sempre sob o domínio do Branco, ele geralmente o 

supera, fazendo triunfar a pureza sobre a malícia, o bem sobre 

o mal, levando o público a identificar-se com ele e a dar boas 

risadas (SANTOS FILHO; 2016). 

Segundo Masetti (2014) que sentimentos como o humor, 

o amor e a alegria estimulam o sistema imunológico contra 

infecções e afetam a forma de cuidado entre pessoas: “Nunca 

é tarde para uma revolução de amor”. 

Atualmente existem inúmeros grupos de palhaços 

atuando em hospitais do mundo todo. No Brasil, o grupo mais 

conhecido são os Doutores da Alegria. Embora haja uma 
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diversidade de espaços para a ação do palhaço, é importante 

ressaltar sua função social de transgressão das regras e de 

transformação das relações e da realidade externa (ACHCAR; 

2017). 

Os Doutores da Alegria fazem parte de uma organização 

sem fins lucrativos, mantida por patrocinadores e mantenedores 

que realizam milhares de visitas por ano a crianças 

hospitalizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife 

(MASETTI; 2014). 

Doutores da Alegria é uma organização artística iniciada 

nos anos 1991, levando o trabalho de atores profissionais para 

hospitais. Utilizando a figura do palhaço que acredita ser 

médico e realiza “exames” e “consultas”, o artista passa a fazer 

parte do dia a dia das enfermarias, visitando todas as unidades 

em que há crianças e adolescentes internados e interagindo 

também com seus acompanhantes e profissionais do hospital 

(DOUTORES DA ALEGRIA; 2017). 

No documentário Doutores da Alegria: o filme, Wellington 

Nogueira afirma que, ao colocar um nariz ou pintá-lo de 

vermelho, o palhaço está dando um sinal, revelando um código 

para mostrar que ele é diferente dos demais e que pode fazer 

muitas coisas, caracterizado assim, é possível falar e fazer 

coisas que, se fosse de cara limpa, provavelmente, a pessoa 

seria levada a sério e poderia até ser agredida. Ao colocar o 

código, o palhaço avisa para as pessoas que ele é diferente e 

que pode falar essas coisas (MOURÃO, 2015). 

Masetti (2014) ressalta que um dos pontos mais 

importantes da figura do palhaço é a sua generosidade, pois 

sua função social é fazer rir e dar prazer por meio da sua 

ingenuidade e da sua astúcia, bem como de suas trapalhadas.  
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De acordo com Saide (2015), ao vestir um jaleco, o 

palhaço se apropria do vocabulário e do título daquele que tem 

o poder dentro de um hospital, o médico. E é como médicos, 

doutores especialistas em besteirologia que eles se 

apresentam, mas, jamais como palhaços, denominação 

incontestavelmente negada. Negando essa realidade de ser um 

palhaço, eles propõem a ficção e o jogo: brincar de médico 

dentro do hospital. 

Por meio do jogo, o palhaço promove o encontro com o 

outro. Ele só interage se houver um desejo do outro. Mediante 

um “não”, ele recua, mas só o faz depois de sutilmente tentar 

uma nova aproximação. Se o palhaço percebe que a criança 

não se incomodou, torna a jogar o chapéu, dessa vez, um pouco 

mais longe, e o busca. 

Os objetivos deste trabalho foram mostrar os relatos de 

experiências vivenciados pelos componentes do projeto nas 

suas diversas praticas além de mostrar os resultados destas 

práticas para o público infantil interno na pediatria do Hospital 

Universitário. Adicionalmente, os futuros profissionais da saúde 

que durante as atividades descobriram o palhaço que estava 

dentro de cada um, além das consequências decorrentes do 

trabalho de palhaçoterapia.  

 

MATERIAL E MÉTODO 
 

Os materiais utilizados foram: papel, lápis de cor, lápis 

grafite, som, material de sucata, giz de cera, massa de modelar. 
Para a realização do projeto foram desenvolvidas 

brincadeiras orientadas mensalmente, através do desenhos, 

pinturas, esculturas com massa de modelar, e técnicas teatrais, 
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musicais, expressão corporal, bonecos de luva, jogos lúdicos, 

procurando descobrir através da conversação com as crianças 

o que elas expressaram em suas artes, e assim desenvolvendo 

a comunicação e realizando a  humanização na relação 

acadêmico-paciente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste projeto tivemos resultados satisfatórios quanto 

para as crianças internas como para os futuros profissionais. 

Para as crianças que apresentavam um grau de apatia, 

irritabilidade, eram antissociais na sua grande maioria, com as 

brincadeiras começaram a ficar mais suaves, mais dadas, 

menos agressiva, mais sociáveis com elas próprias com os 

palhaços e com os profissionais da saúde do plantão. 

Em relação aos palhaços, começaram a ter mais 

facilidade em conseguir chamar e trazer as crianças para a 

brinquedoteca e construir juntos as suas obras e peças teatrais. 

Cada dia que se passava era uma novidade, as crianças 

procuravam através dos desenhos e pinturas que antes eram 

tristes, mostravam intensa saudade de casa e da escola, 

começaram a desenhar e a dizer que aquele desenho era para 

o palhaço 1, para o palhaço 2, desenhos de forma de 

agradecimento a cada um, foi extremamente emocionante. 

Relataremos abaixo os diversos desenhos e o que as 

crianças falavam sobre cada um deles: 

1) Com massa de modelar usou somente a preta construiu 
uma boneca na cama e quando se perguntou disse ser 
ela que só vivia deitada em uma cama 
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2) No uso do desenho e da pintura desenhou um ônibus 
passando por uma janela, dizia ser a janela da casa 
dele de onde via o ônibus do colégio passando todos os 
dias 

3) Construiu uma mansão de primeiro andar com 
garagem, sonhava em ter uma casa grande e um carro 
e só pensava em ir para casa. 

4) Desenhou um cachorro (dele), estava muito triste pois o 
amava e ele havia morrido no dia anterior, como 
gostava muito do cachorrinho e da cor de rosa, pintou o 
cachorrinho de cor de rosa. 

5) Desenho   de uma menina de um peixe rosa, era o seu 
peixe de estimação que estava longe e sentindo muita 
saudade dele, a cor rosa era a cor que gostava. 

6) Escultura com massa de modelar de um cachorro o 
qual estava sentindo muita saudade. 

7) Escultura com massa de modelar de um cachorro, este 
era o animal que sonhava ter um dia. 

8) Escultura de vários bonequinhos, estes eram seus 
irmãos e colegas, dos quais sentia muita saudade. 

9) Desenhou e pintou três flores e disse: cada flor para as 
pessoas que mais eu gosto, meu pai, minha mãe e 
você ( a palhaça V). 

10)  Fez esculturas de flores e disse, estas flores é para as 
pessoas das quais gosto muito: minha mãe, minha irmã 
e você (palhaça J). 
 

Estes foram alguns casos que relatamos do que aconteceu 

durante as práticas da palhaçoterapia, e que nos deixou muito 

felizes com a evolução do todo processo.  
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CONCLUSÕES 
 

Concluímos que o projeto  contribuiu para a melhoria das 

crianças internas na pediatria, que começaram a ficar mais 

alegres, cooperativas e sociáveis, começaram a aceitar a  

doença e a esperar a volta para a casa de maneira menos 

agressiva, que agora começa a ter seus dias reduzidos devido 

a melhora se tornar mais rápida através do  lúdico 

desempenhado pelos palhaços, e  que por sua vez estabelece-

se um processo de ensino-aprendizagem, onde a relação 

profissional-paciente-cuidador, passa agora ter um doente 

como uma pessoa e não simplesmente como um doente.  

O projeto serve ainda como um instrumento para o 

cuidado baseado na ética e no respeito à singularidade humana 

gerando resultados surpreendentes na saúde biológica, mental 

e espiritual, contribuindo para a construção de sociedades 

menos desiguais. Trouxe, portanto, repercussões na vida 

pessoal do acadêmico e do futuro profissional em formação, 

que transforma o ambiente hospitalar em ambiente mais leve, 

ao mesmo tempo que amplia os conhecimentos dos futuros 

profissionais de saúde de uma forma de natureza holística aos 

acadêmicos da área da saúde, e áreas a fins, em formação, 

contribuindo para a assistência ampliada humanizada aos 

pacientes internados e, propiciando aos acadêmicos a 

convivência numa equipe multidisciplinar. 
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RESUMO:O Sistema Único de Saúde, o histórico dos modelos 
assistenciais e a Estrategia saúde da Família (ESF) reforça a 
necessidade de qualificação profissional na área. Nesse 
contexto, a Residência Médica em Saúde da Família e 
Comunidade constituiu a modalidade de ensino que apresenta 
como característica, a formação em serviços voltados a atenção 
primária em saúde. Parte do pressuposto de capacitar os 
profissionais e ajudar na melhoria na qualidade de vida e do 
acesso à saúde da população assistida, com finalidade de dar 
ênfase na promoção, prevenção e tratamento de doenças. 
Partindo disso, o presente trabalho teve como objetivo 
descrever as atividades realizadas durante a residência médica. 
O estudo foi caracterizado como um relato de experiência das 
atividades realizadas nos dois anos de atuação como residente. 
A formação foi realizada na cidade de Santa Rita – PB, ao qual 
se baseou em atividades relacionadas com atendimentos 
ambulatoriais convencionais, atendimento a grupos com 
necessidades especiais como gestantes, hipertensos, 
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diabéticos, pacientes acamados, conteúdos teóricos (políticas 
públicas e legislaçao do Sistema Único de Saúde) e atividades 
voltadas a saúde do trabalhador, realizado no estágio do 
CEREST-JP. A partir da experiência da residência em saúde da 
família e comunidade foi possível a identificação de problemas 
básicos da saúde; como tratá-los, qual a melhor abordagem e 
uma melhor compreensão também da população atendida bem 
como suas necessidades.  
 

Palavras-chave:Sistema Único de Saúde. Estratégia Saúde da 

Família. Atenção Primária à Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A residência médica é evidenciada como uma estratégia 

de educação com eficiência e eficácia para o aprimoramento 

profissional, surgindo inicialmente nos Estados Unidos, em 

1889, com coordenação do cirurgião William Halsted no Johns 

Hopkins Hospital. A nível nacional a primeira residência médica 

foi na área de ortopedia, ofertada pelo Hospital das Clínicas da 

USP no ano de 1945. A partir disso é notório o impacto dos 

programas de residência no processo de formação de 

profissionais da saúde, tornando-os especialistas na sua 

formação generalista (NOGUEIRA-MARTINS, 1994; 

FEUERWERKER, 2002; FERREIRA et al., 2009). 

A Residência Médica em Saúde da Família foi 

arquitetada a partir do crescimento da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), visando a reorganização da Atenção Básica, 

propondo um modelo de assistência para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) enfocando na atenção primária e na promoção da 

saúde familiar, assim como do sistema individual para o 
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trabalho com coletividade e familiar, de ação de cura e 

reabilitação para a promoção de saúde (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2010). 

Esta residência possui intuito de articular o trabalho e 

educação na saúde, formando campos de fomento, produção e 

consolidação de saberes e práticas, especificamente, no âmbito 

da atenção básica (BRASIL, 2006; PINHO et al., 2017). 

É crescente o investimento do Ministério da Saúde no 

Programa Saúde da Família, e a partir disso, os programas de 

residência médica nessa ênfase surgem como um meio para 

formação de profissionais diferenciados quanto seus aspectos 

educacionais bem como profissionais, condizentes com as 

necessidades reais da população, atendendo assim um maior 

número de pessoas (BERGER et al., 2017).  

Com base nos princípios do SUS, universalidade, 

integridade, equidade, resolubidade, intersetorização, 

humanização do atendimento e participação social, surge uma 

reorganização do modelo tecnoassistencial do SUS, 

constituindo um estímulo para aqueles inseridos no contexto da 

saúde pública. Algumas propostas têm sido apresentadas e 

implementadas na construção do sistema de saúde nacional, 

mas só a partir da década de noventa que as políticas públicas 

se fortaleceram ao redor da regorganização da atenção básica 

em saúde, orientada primordialmente pelo Programa de Saúde 

da Família (SILVA JÚNIOR, 2005).  

Para sucesso no alcance de objetivos propostos pelo 

SUS, o trabalho necessita de uma equipe multiprofissional no 

âmbito das Unidades de Saúde da Família, com uma 

abordagem integral e resolutiva, através de mudanças na 
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organização do trabalho, exigindo uma formação e atuação de 

profissionais de saúde (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, necessita-se que as equipes conheçam 

a população atendida no seu território, para que ocorra a 

identificação dos problemas de saúde e as situações de risco 

da sua comunidade; ao mesmo tempo que devem ser 

implementados planos de ação para enfrentamento dos 

desafios do processo saúde-doença, enquanto realizam ações 

de promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e 

reabilitação no contexto da atenção básica (BRASIL, 2002; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

Evidentemente, a necessidade populacional é diversa e 

expressam-se em múltiplas dimensões de demanda de ações 

que não se pode realizar em ações isoladas de um único meio, 

ocorrendo a necessidade de recomposição dos trabalhos 

especializados tanto no interior de uma mesma área 

profissional como como na relação interprofissional (STORTI et 

al., 2017; SCHRAIBER et al., 1999).  

Diversos contextos são inseridos na amplitute da 

Residência Médica em Saúde da Família, cada dia é um desafio 

diferente, construindo assim um profissional preparado para 

atuar no contexto multiprofissional. Dentre esses contextos, 

está inserido os cuidados com a gestação, o pré-natal por 

exemplo. Comprovado por meio de estudos científicos que uma 

assistência pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada 

reflete em uma melhoria na saúde materna e neonatal, e por 

consequência uma redução nos coeficientes de mortalidade 

infantil. Para uma gestação de sucesso, é necessário uma 

assistência completa de medidas de prevenção e promoção da 

saúde, além do diagnóstico e tratamento adequado dos 
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problemas que ocorrem no período gravídico-puerperal 

(BRASIL, 2005; FIGUEIREDO; ROSSONI, 2008). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo descrever as atividades realizadas durante a residência 

médica em saúde da família e comunidade a partir da 

experiência da prática exercida pelo residente na atenção 

primária em saúde.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência acerca das 

atividades desenvolvidas durante a Residência em Saúde da 

Família e Comunidade da Faculdade Nova Esperança 

(FAMENE), no período de março de 2017 até outubro 2018.  

A proposta baseou-se em relatar o cotidiano do serviços 

advindos da Atenção Primária em Saúde mediante processo de 

trabalho ao qual o residente se encontra atuante. 

As etapas do relato consistem em detalhar o primeiro e 

segundo ano da vivência dentro da Unidade Básica de Saúde 

(UBS), atividades territoriais inseridas no contexto local, 

conteúdos teóricos e sua aplicabilidade na prática.  

 

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A prática médica ocorreu na Unidade de Saúde da 

Família Pe. Malagrida II, localizada no município de Santa Rita 

no Estado da Paraíba, localidade urbana, sendo a unidade 

funcionando, provisoriamente, dentro do Centro de Saúde 

Padre Malagrida em conjunto com outras 04 Unidades de 

Saúde, por motivo de reforma estrutural. 
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A unidade é enquadrada por uma equipe multidisciplinar 

que envolve: médico (residente), enfermeiro (01), técnico de 

enfermagem (01), agentes comunitários (07), odontólogo (01), 

técnico em saúde bucal (01), onde também essa equipe recebe 

assistência do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-

AB), esse sendo composto por: nutricionista, assistente social, 

fisioterapeuta e psicólogo.  

A Unidade de Saúde da Família é um suporte de 

promoção de saúde para a cidade, onde essa atende 

aproximadamente 1.400 famílias, dividida em 07 micro-aréas de 

abragência.   

A atuação como residente em saúde da família e 

comunidade possuiu dois momentos, onde no primeiro ano o 

residente realizava os atendimentos e tinha um preceptor para 

fazer a supervisão, assim como, participava de um estágio 

quinzenal no Centro de Referência Especializado em Saúde do 

Trabalhador (CEREST). No segundo ano, o residente que antes 

era apenas supervisionado, após êxito no curso, recebia os 

internos do último ano do curso de Medicina da FAMENE, onde 

os residentes atuavam como preceptores.  

Todas as atividades serão detalhadas posteriormente.  

 

Primeiro ano da residência (R1) 

 

O primeiro ano de residência foi marcado pela inquietute 

do trabalho, dos desafios enfrentados, em colocar em prática 

tudo aquilo que foi visto durante todo o curso. Nesse contexto, 

o residente recebia apoio de um preceptor e com isso era 

realizado as seguintes atividades laborais: atendimento clínico 

para crianças, adultos e idosos, consultas pré-natal, 
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atendimento especializado para Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis (DCNT), doenças infecto contagiosas, 

realização de visitas domiciliares integrando o atendimento 

intra-domiciliar, consultas com puérperas e recém-nascidos 

(RN´s), atendimentos multidisciplinares ao âmbito dos 

programas de planejamento familiar, suporte ao programa 

saúde na escola, realização do controle de pacientes usuários 

de medicações psicotrópicas, coleta de exames 

colpocitológicos, realização de testes rápidos para investigação 

de doenças (HIV, Sífilis, HbsAg, HCV), ainda diagnóstico de 

doenças de notificação compulsórias bem como 

acompanhamento e tratamento dessas doenças. Como parte 

complementar do atendimento, ocorria a administração de 

imunobiológicos, afericação da pressão arterial (PA) e glicemia 

capilar, diariamente.  

É crucial enfocar o trabalho realizado com os grupos 

especiais, sendo esses o de gestantes, puérperas e portadores 

de doenças crônicas, anteriormente citados. A partir desses 

atendimentos foi possível fazer a identificação e 

referenciamento dos casos com necessidades especiais; esses 

casos eram encaminhados para policlínicas, ao Serviço de 

Ambulatórios Especializados (SAE) e aos Centros de Atenção 

Psicossocial(CAPS´s), dependendo do nível de necessidade do 

atendimento.  

A realização de consultas médicas era possível através 

de marcação prévia por meio de uma distribuição de fichas. 

Para os pacientes que abrangiam a área da unidade, essas 

fichas eram entregues na sexta-feira anterior a consulta, e para 

aqueles pacientes que não tinham acesso ao médico em sua 

área a distribuição de fichas eram entregues na segunda-feira, 
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no horário matutino. A sala de espera era partilhada para as 

cinco unidades básicas e para o ambulatório da policlínica, o 

acolhimento era de difícil organização, realizado de forma 

individual, onde os pacientes que necessitassem de um 

atendimento prioritário deslocava-se para a sala de 

enfermagem a fim de aguardar atendimento médico.  

O modelo pregado pelo atendimento realizado durante a 

residência é o preconizado pelo Ministério da Saúde, onde as 

ações de serviços públicos no SUS devem integrar uma rede 

regionalizada e hierarquizada, construindo um sistema único e 

pautado em diretrizes como a descentralização, sendo essa 

uma direção única em cada esfera de governo, com 

atendimento integral e a participação da comunidade.  

Esse modelo trabalha de forma articulada, entre os 

próprios serviços de saúde, um sistema de referência e 

contrarreferência; essa acontece quando um serviço de menor 

complexidade encaminha e remete pacientes para um serviço 

de maior complexidade, acompanha-o e marca seu 

atendimento. Já a contrarreferência acontece quando a 

situação é resolvida e o paciente é encaminhado novamente ao 

serviço de procedência para continuar o seu acompanhamento 

(BRASIL, 2007; BERGER et al., 2017). 

Em termos de aprendizado teórico, a residência 

proporcionou aulas voltadas ao conteúdo relacionados as 

políticas públicas, determinantes sociais em saúde, legislação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), modelos assistenciais, 

gestão do SUS, planejamento em saúde, vigilância em saúde, 

educação em saúde, educação popular em saúde, além de 

seminários e debates com o propósito de interligar a prática com 

a teoria.  
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Paralelarmente aos atendimentos prestados na unidade 

de saúde da família, quinzenalmente, ocorria no Centro de 

Referência Especializado em Saúde do Trabalhador 

(CEREST), centro esse localizado no bairro de Jaguaribe na 

cidade de João Pessoa, capital paraibana, um estágio sob 

orientação de uma médica do trabalho. Nesse sentido, foi 

abordado a finalidade do CEREST, com a ampliação a Rede 

Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores (RENAST), 

realizando assim uma integração dos serviços do SUS, voltados 

à Assistência e a vigilância, buscando uma maneira de unificar 

os esforços dos principais executores na saúde do trabalhador. 

O CEREST tem como objetivo a prevenção, controle e 

enfrentamento dos problemas de saúde coletiva, como exemplo 

a morte, acidentes e doenças relacionadas com o trabalho.  

Durante o estágio foi possível observar a realização da 

emissão de Cartas de Acidentes de Trabalho (CAT´s), como 

também a possibilidade de prevenção de acidentes de trabalho, 

e de orientar os trabalhadores acerca dos seus direitos e 

garantias.  

A equipe do CEREST-JP é composta por uma equipe 

multidisciplinar: médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais e 

psicólogos, permitindo assim, um enfoque mais amplo acerca 

dos problemas de saúde do trabalhador.  

A participação do residente no âmbito do CEREST é uma 

oportunidade a mais de qualificação profissional, sendo que 

essa participação de membros extrínsecos do programa já foi 

relatada na literatura.  

Para Dias et al. (2010), as equipes do CEREST são 

ocasionalmente formadas por outros servidores de outros 

Serviços de Saúde, sendo essa formação realizada a pedido do 
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responsável ou por um processo administrativo, ou ainda pela 

designação após aprovação em concursos públicos, sem que 

seja exigida ou prevista formação ou experiência com a 

temática.  

O estágio na instituição contribuiu para uma melhor 

compreensão quanto aos agravos que permeiam os ambientes 

de trabalho e a falta de compromisso que muitas empresas tem 

com a saúde do trabalhador, onde a cidade sede da residência, 

Santa Rita – PB, abrange grandes fábricas e empresas, e nota-

se ainda a falta de conhecimento quanto aos direitos do 

trabalhador.  

 

Segundo ano da residência (R2) 

 

Ao iniciar o segundo ano da residência o trabalho 

cotidiano continuou sendo executado, dentre todos os 

atendimentos já citados. Finalizou-se o estágio complementar 

no CEREST.  

Uma nova rotina surgiu com o inicio do Curso de 

Especialização de Preceptoria em Medicina da Família e 

Comunidade – UNA-SUS/UFCSPA, com modalidade de 

Educação à Distância (EaD), sendo esse complementado com 

provas presenciais. O curso tinha como objetivo de formar 

preceptores para atuarem nas residências de saúde da família, 

e possuía duranção de 24 meses,  propondo uma qualificação 

de profissionais na atenção primária à saúde, cuja sua carga 

horária total é de 550 horas no ambiente virtual. 

Essa plataforma é composta por materiais e interações a 

partir das relações estabelecidas com os residentes de todo o 

território nacional a partir de fóruns e debates acerca da prática 
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de cada um em sua respectiva unidade, possibilitando uma 

avaliação bem como um crescimento profissional e pessoal, a 

partir do contato com trocas de experiência.  

Complementar aos estudos de casos e fóruns, foram 

executadas atividades integradoras, onde essas contavam com 

diversas dinâmicas cujo objetivo era mobilizar os 

conhecimentos ao longo da Unidade de Ensino e com isso, 

gradativamente, construir o trabalho final apresentado ao curso.  

Dando continuidade aos trabalhos do segundo ano de 

residência, o R2 teve oportunidade de receber internos do 

último ano da graduação em Medicina da FAMENE; esse 

contato possibilitou a primeira oportunidade de praticar o que foi 

ofertado pelo curso de especialização para preceptores, e com 

isso favorecendo um crescimento profissional para o 

residente/preceptor, assim como também possibilitando ao 

interno esse contato com um residente, ocorrendo então uma 

troca de conhecimentos, através de debates, ações conjuntas 

com os outros profissionais que faziam parte da unidade.  

A partir disso, pôde-se evidenciar a construção de um 

conhecimento multidisciplinar, priorizando o atendimento 

humanizado, já que ocasionalmente a grande parcela da 

população atendida é constituída por pessoas carentes, que 

necessitam de um atendimento e cuidado especializados.  

Segundo o Ministério da Saúde (2007), a humanização 

em saúde trata-se de resgatar o respeito a vida humana, 

levando-se em consideração as circuntâncias sociais, éticas, 

educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento 

humano.  

A temática da humanização já é debatida desde a 

década de setenta como tema relevante nos Estados Unidos, e 
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no Brasil a partir da década de noventa, como um conjunto que 

mostrava o caráter impessoal e desumanizado da assistência à 

saúde (REIS, 2014).  

Nesse segundo ano também ocorriam paralelarmente às 

atividades, aulas teóricas na FAMENE, realizadas às quintas-

feira no horário vespertino, propondo temas práticos, Projetos 

Terapêuticos Singulares (PTS), estudos de casos, seminários, 

entre outros assuntos pertinentes aos documentos da 

Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade.  

Sendo assim, permitia-se que outras possibilidades de 

aprendizados fossem transmitidas para os internos, ocorrendo 

uma troca de conhecimento, além de melhor preparação para o 

residente/preceptor.  

 

Calendário de atendimentos  

 

O funcionamento da unidade de saúde da família 

obedeceu um calendário de atendimentos, para melhor controle 

dos tipos de atendimentos e assim proporcionar a população 

uma melhor acolhida.  

Nas segundas-feira foram realizados atendimentos por 

demanda livre no horário matutino. Já a parte da tarde era 

priorizado a puericultura, entretando a unidade relacionava-se 

em espaço físico com uma policlínica do município, 

anteriormente citado, e nessa possuía atendimento pediátrico, 

o que dificultava a relação entre os dois tipos de atendimentos. 

As terças-feira, pela manhã, eram reservadas 

exclusivamente para o atendimento pré-natal, com demanda 

espontânea. 
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As taxas de mortalidade materna e infantil são 

influenciados pelas condições de assistência ao pré-natal e ao 

nascimento, assim como também, por fatores biológicos da 

reprodução humana e pela presença de agravos a saúde 

provocados ou acometidos por ciclo gravídico-puerperal. 

Aproximadamente 98% das mortes de mulheres por 

causas maternas são evitáveis, se medidas simples fossem 

adotadas, promovendo a melhoria da qualidade da assistência 

perinatal e garantia o acesso aos serviços de saúde 

(VASCONCELLOS et al., 2014). 

Apesar de crescente, a assistência pré-natal no Brasil 

ainda é relativamente baixa e as desigualdades no uso desta 

assistência ainda persistem. Fatores como moradia e região 

demográfica são influenciadores no resultado final da gestação, 

como exemplo a região Nordeste, o número de mulheres que 

não realizam consultas pré-natal alcancam níveis consideráveis 

(VIELLAS et al., 2014).  

Com a finalidade de melhoria na assistência pré-natal, o 

nível de atendimento à gestantes durante toda a residência foi 

intenso. As consultas ocorriam alternadamente, uma com a 

médica e consecutivamente com a enfermeira. As consultas 

eram marcadas de forma que atendessem a necessidade; 

sendo assim, para as gestantes no primeiro e segundo 

trimestres realizavam consultas mensalmente, e as gestantes 

no seu terceiro trimestre realizavam consultas quinzenalmente.  

A primeira consulta era realizada pela enfermagem, onde 

nessa consulta se preenchia as fichas necessárias para o SUS, 

realizando o cadrastro da gestante, solicitados os primeiros 

exames e preenchimento do cartão da gestante.  
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Na segunda consulta, já com os exames em mãos a 

gestante era encaminhada para a médica, onde essa realizava 

todos os passos do pré-natal, como, anamnese, exame físico, 

escuta da paciente para entender suas dúvidas e angústias 

relacionadas ao seu estado, partindo do ponto de vista que a 

mulher está passando por um período de adaptação e 

aceitação, muitas vezes a gestação não foi planejada, fazendo 

assim uma interferência nos aspectos psicológicos e 

fisiológicos da mulher.  

Para atender melhor as gestantes, também era 

realizados os grupos de gestantes, em reuniões as quartas-feira 

pela manhã, onde nesses grupos eram ofertados palestras e 

rodas de conversas com temáticas variadas, desde o ínicio do 

pré-natal até o pós-parto. O grupo era organizado pelo NASF e 

por toda a equipe de saúde da família, onde se trabalhava 

temáticas variadas, desde alimentação saudável até temas 

sugeridos pelas próprias gestantes.  

Durante essas consultas também, foi possível identificar 

através de testes rápidos, pacientes com HIV ou VDRL 

positivos, onde a grande parte dos casos de Sífilis foram 

tratados com sucesso na própria unidade, e os casos com 

necessidade maiores foram referenciados ao pré-natal de alto 

risco realizado nas maternidades referência em João Pessoa-

PB.  

Em conjunto com unidades de pré-natal de alto risco, 

foram acompanhadas gestantes com casos especiais, sendo 

elas gestantes adolescentes, com hipertensão de difícil 

controle, aquelas que possuíam diabetes mellitus gestacional 

de difícil controle. 
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Uma dificuldade encontrada durante a residência, 

relacionado à assistência pré-natal, foi o número elevado de 

gestantes que não eram da área de abrangência da unidade, e 

que já havia iniciado o pré-natal com a equipe, através de 

marcação de consultas. Para solucionar esse problema foi 

realizado uma triagem prévia no endereço, sendo indicada 

pelos ACS´s para o ínicio do pré-natal, fazendo assim uma 

assistência mais qualificada para a gestantes. 

As quartas-feiras, período matutino, o atendimento da 

unidade era sob demanda espontânea, já a parte da tarde é 

reservada para reuniões com a equipe geral da unidade; essas 

reuniões possuíam finalidade de planejamento de ações, 

debate de algum tema clínico que se fizesse importante para 

discussão de algum caso clínico identificado em alguma sub-

área pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) e que 

necessitasse de explanação geral da equipe. Ao final de cada 

reunião era realizada o registro do assunto discutido em ATA e 

assinado por toda equipe.  

Nas quintas-feiras, pela manhã, o momento era 

reservado para estudo de assuntos pertinentes à Residência 

Médica, assim como também o tempo era aproveitado para a 

realização de atividades apresentadas no ambiente virtual da 

Especialização em Preceptoria UNA/SUS. Já no horário 

vespertino do dia eram realizadas aulas teóricas da residência 

na unidade sede da FAMENE.  

Já nas sextas-feiras eram dedicadas às visitas 

domiciliares, essas agendadas pelos ACS´s, aos pacientes 

acamados, idosos que não tinham condições de se deslocar até 

a unidade, ou até mesmo pacientes que sua necessidade 

explicassem a visita domiciliar, podendo ser exemplificado 
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esses casos por pacientes pós-operatórios e mulheres em 

puerpério.  

A visita domiciliar é uma importante ferramenta de 

trabalho usada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) que possibilita estabelecer vínculos com os usuários, 

conhecer a realidade da comunidade e compreender a 

dinâmica das relações familiares. Nessa ainda é possível o 

desenvolvimento de atividades de promoção de saúde, 

prevenção de agravos e vigilância à saúde, com 

acompanhamento das famílias, de acordo com as 

necessidades definidas pela equipe. Nesse contexto do 

processo de trabalho das equipes, necessita-se de 

planejamento, execução e registro dos dados para avaliações 

dessa ação de cuidado (FERRAZ; LEITE, 2016). 

 

Acolhimento  

 

No contexto de melhor acolher os pacientes, nas salas 

de espera foram realizadas práticas de educação em saúde, 

onde essas eram partilhadas para as 5 unidades básicas 

atendidas no ambulatório da policlínica. Temáticas como 

prevenção do câncer (outubro rosa, novembro azul), prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis e cuidados com 

diabetes e hipertensão, eram abordadas durante à espera do 

atendimento. 

O acolhimento é uma ferramenta importante adotada por 

equipes de saúde que são realizados diariamente. Nesse 

processo, as equipes priorizam a escuta qualificada que 

proporcionam a formação de vínculo do usuário com o serviço 

de saúde e não somente com a doença daqueles que são 
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atendidos. O acolhimento não pode-se ser definido como um 

espaço físico, com horário e profissionais específicos para 

realizá-lo, mas sim, uma visão ampla de atitudes para melhor 

acolher os usuários por parte de todos os profissionais, que 

escutam e abrigam aqueles que necessitam de um auxílio para 

suas demandas. 

Desse ponto de vista, o acolhimento pode ser visto 

como ações que ocorre diariamente em locais e momentos dos 

serviços de saúde. Por fim, o acolhimento é um estratégia para 

reorganização dos serviços, visando garantir acesso universal 

e humanizado aos equipamentos de saúde, reorganizando os 

processos de trabalho e o acesso com responsabilização e 

resolutividade (SCHEIBEL; FERREIRA, 2011; PEGORARO; 

BASTOS, 2017). 

 

Reuniões  

 

Quando tratava-se de reuniões da equipe, esse era um 

ponto falho das unidades básicas, onde só foi possível a 

realização uma vez, contando com a presença da médica, 

enfermeira, dentista, técnica de enfermagem e saúde bucal, 

secretária e ACS da unidade.  

As reunião na atenção básica possui objetivo de 

solucionar problemas encontrados pelos ACS´s e os demais 

profissionais envolvidos na estratégia saúde da família, onde 

são expostos os casos que necessitam de uma atenção 

especial, assim como também, essas reuniões buscam 

melhoria do trabalho da unidade e dos profissionais envolvidos 

(ROSA; LABATE, 2005).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A possibilidade de ser residente em saúde da família e 

comunidade abranje a melhoria no cuidado com as pessoas, 

que muitas vezes necessitam de tão pouco para melhoria na 

qualidade de vida. Muitas vezes, coisas simples como uma 

orientação fazem a diferença na vida dessas pessoas.  

A residência abre um leque de possibilidades de 

atuação, visando o ponto de vista de que no cotidiano do 

médico da família recebe casos diferentes, para estudá-los e 

assim buscar a melhor forma de tratamento.  

A experiência como preceptor, além de estimular o 

residente a sempre se inovar em conhecimentos, possibilitou a 

transferência de conhecimentos para outros futuros médicos.  

A assistência pré-natal na residência proporciona uma 

experiência em cuidado com a gestação, sempre buscando 

melhoria na qualidade de vida de gestantes durante a gravidez, 

assim como também no pós parto, contribuindo assim para uma 

promoção de saúde e diminuição nas estatísticas de 

mortalidade materna e infantil.  

Com a residência foi possível identificar a evolução no 

funcionamento, onde práticas foram propostas e efetivadas, 

como por exemplo a questão do agendamento de consultas, 

onde foi criado a padronização de atendimento, assim como 

também em conjunto com a enfermeira, foi possível realizar a 

implementação dos grupos de diabéticos e hipertensos, 

consolidando assim a importância da residência na saúde da 

população.  

Como dificuldades pode-se mencionar o fato da estrutura 

física, onde muitas unidades funcionam dentro de uma 
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policlínica. Diante disto, não é possível manter o espaço 

exclusivo para a equipe, sendo esse espaço pequeno, para 

guardar equipamentos e registros, e ainda ser mencionado o 

fato de que a unidade não possuia sala de vacinação exclusiva 

para cada equipe.  

Com o protocolo de agendamentos isso foi facilitado, 

evitanto muitas vezes que os pacientes chagassem ainda 

durante a madrugada para que pudesse ser atendidos, 

refletindo em uma melhor organização.  
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RESUMO: A síndrome nefrótica (SN) é uma entidade clínica 
caracterizada fundamentalmente por proteinúria maciça 
(=50mg/kg/dia ou 40mg/m2/h) e hipoalbuminemia (2,5g%). De 
acordo com o International Study of Kidney Disease in Children 
(ISKDC, 1978), o quadro completo inclui ainda edema (principal 
manifestação clínica da SN), hiperlipidemia e lipidúria. A 
apresentação clínica clássica da SN por lesões histológicas 
mínimas caracteriza-se por edema sem hipertensão arterial ou 
hematúria e com função renal preservada. Tendo em vista a 
importância científica dessa patologia, o presente trabalho tem 
como objetivos: conhecer sobre a fisiopatologia do diagnóstico 
médico do paciente, desenvolver as etapas do Processo de 
Enfermagem, exercitar a utilização de bibliografia para 
execução de plano cuidados, e acompanhar a evolução clínica 
do paciente no período intra hospitalar. Trata-se de um estudo 
descritivo, do tipo estudo de caso, com bases teóricas dos 
últimos 5 anos, publicadas em português, disponíveis 
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gratuitamente, na base de dados Scielo. Levando-se em 
consideração todos os aspectos abordados durante o estudo, 
conclui-se que a síndrome nefrótica é um acometimento de alta 
relevância no período da infância. Ao final dos 4 dias de uma 
assistência de enfermagem sistematizada e individualizada, a 
paciente apresentou uma melhora no quadro, destacando-se a 
importância de um cuidado, centrado na pessoa e não na 
doença, promovendo a saúde e o bem-estar. 

Palavras-chave: Síndrome nefrótica. Pediatria. Cuidados de 
Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome nefrótica (SN) é uma entidade clínica 

caracterizada fundamentalmente por proteinúria maciça (= 50 

mg/kg/dia ou 40 mg/m2/hora) e hipoalbuminemia (= 2,5 g%). 

De acordo com o International Study of Kidney Disease in 

Children (ISKDC, 1978), o quadro completo inclui ainda edema, 

hiperlipidemia e lipidúria. (PAIVA, 2010) 

Usualmente é classificada de acordo com a idade em 

que se apresenta em Congênita (SNC), quando se manifesta 

intraútero ou durante os primeiros três meses de vida, Infantil 

durante o primeiro ano de vida, na Infância, entre o primeiro 

ano até os 12 anos de idade e Juvenil, entre os 12 e os 18 anos 

de idade, aproximadamente. (GUARAGNA, 2014) 

De acordo com Silva et. al (2018), na infância, 90% dos 

casos correspondem à SN primária ou idiopática, não sendo, 

portanto, associada a nenhuma doença sistêmica, hereditária, 

metabólica, infecciosa ou uso de drogas ou medicamentos. 

A glomerulonefrite por lesões histológicas mínimas 

(LHM), segundo cita Paiva (2010), é a causa mais comum da 
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SN primária em crianças, correspondendo a aproximadamente 

80% dos casos e tem início entre os 2 e 7 anos de idade, sendo 

que 2/3 dos casos ocorrem antes dos 5 anos e o pico de 

incidência é aos 3 anos de idade. 

Paiva (2010) informa que, até o momento e por diversos 

fatores, pode-se dizer que a SN é uma doença de base 

imunológica. Os pacientes apresentam produção anormal de 

imunoglobulinas (redução de IgA e IgG e aumento de IgM e 

IgE), alteração da imunidade celular, deficiência da capacidade 

de opsonização, disfunção de linfócitos T supressores, 

associação com atopias, além do fato de ocorrer remissão com 

utilização de imunossupressores e imunomoduladores. 

Já quando quando ocorre como parte de uma doença 

sistêmica ou relacionada a drogas ou outras toxinas, é chamada 

de SN secundária. São causas de SN secundária em crianças: 

 SN associada a doenças sistêmicas: lúpus eritematoso sistêmico, 
púrpura anafilactoide, nefropatia por IgA, sífilis, GN pós-infecciosa, 
malária; hepatite, diabete melito, linfoma, esquistossomose, 
toxoplasmose, citomegalovírus, aids, amiloidose; 

 SN associada a drogas: drogas anti-inflamatórias não esteroidais, 
penicilamidas, heroína, ouro; 

 SN associada com toxinas e alérgenos: alergia alimentar, picada de 
insetos. 

Até o momento e por diversos fatores, pode-se dizer que a 

SN é uma doença de base imunológica. Pacientes com SN 

apresentam produção anormal de imunoglobulinas (redução de 

IgA e IgG e aumento de IgM e IgE), alteração da imunidade 

celular, deficiência da capacidade de opsonização, disfunção 

de linfócitos T supressores, associação com atopias, além do 

fato de ocorrer remissão com utilização de imunossupressores 

e imunomoduladores. (PAIVA,2016) 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE 
PEDIÁTRICO COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME NEFRÓTICA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

1641 
 

A proteinúria nesta síndrome é proveniente do aumento da 

permeabilidade do capilar glomerular por alteração da sua 

capacidade como filtro seletor de partículas, ou do seu 

desempenho como barreira eletrostática. Além da passagem 

anormal de proteínas devido ao aumento da permeabilidade da 

membrana basal glomerular (MBG), outro fator importante que 

contribui para determinar proteinúria é a queda de reabsorção 

pelas células epiteliais do túbulo proximal por saturação dos 

mecanismos reabsortivos destas células, devido ao aumento 

da carga proteica no lúmen tubular. (PAIVA, 2010) 

Nas crianças com SN, os níveis séricos do colesterol 

total livre, ésteres do colesterol e lipoproteínas acham-se 

elevados. Nos casos graves, os triglicérides também se 

encontram aumentados. A causa da hiperlipidemia é 

controversa. 

A hipoalbuminemia e a redução da pressão oncótica 

plasmática levariam a um aumento da síntese de proteínas 

pelo fígado. Sabe-se que a albumina e as lipoproteínas de 

muito baixa densidade (VLDL) compartilham, no hepatócito, a 

mesma via de síntese. Assim, ao mesmo tempo em que o 

organismo tenta repor as perdas proteicas urinárias, elevam-se 

as VLDL.  

Portanto, a hiperlipidemia estaria correlacionada à 

hipoalbuminemia, havendo aumento da síntese hepática de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), muito baixa 

densidade (VLDL) e densidade intermediária (IDL). Por outro 

lado, haveria diminuição da lipase lipoproteica (LPL) e Apo-

CII, um cofator necessário para sua atividade. 

Outro fator que pode ter participação no mecanismo da 

hiperlipidemia é a maior disponibilidade de ácido mevalônico, 
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precursor do colesterol, habitualmente metabolizado e 

excretado pelos rins. No estado nefrótico, tanto sua 

metabolização quanto sua excreção estão prejudicadas. Além 

disso, ocorre aumento da atividade da HMG-CoA-redutase, 

enzima que catalisa a produção do colesterol. 

As principais consequências da hiperlipidemia são a 

aterosclerose e a progressão das lesões glomerulares. Nos 

casos de SN idiopática corticossensível da infância, na qual se 

alternam períodos de hiperlipidemia com períodos de lipemia 

normal, esses riscos são pequenos. Já nos casos com 

alterações lipídicas permanentes, pode ocorrer repercussão 

cardiovascular e também progressão para esclerose 

glomerular e intersticial. 

A apresentação clínica clássica da SN por LHM 

caracteriza-se por edema sem hipertensão arterial ou 

hematúria e com função renal preservada. 

Embora sua presença não seja essencial para o 

diagnóstico, o edema é a principal manifestação clínica da SN. 

Nos casos de LHM, este geralmente é intenso, mole, frio, 

depressível e sujeito à ação da gravidade. 

Oligoanúria e urina espumosa podem ser encontradas, 

assim como sinais de desnutrição: cabelos finos, quebradiços 

e descorados, redução de massas musculares e unhas frágeis 

com estrias esbranquiçadas horizontais. A pele é seca e friável 

e a pressão arterial (PA) nos casos de LHM geralmente é 

normal. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar 

hipertensão transitória. 

A administração prolongada de glicocorticoides interfere 

no crescimento e na mineralização óssea e tem efeitos 

prejudicais sobre os mecanismos celulares básicos 
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importantes no desenvolvimento e na manutenção da força 

óssea, conferindo-lhes aspecto cushingoide: aumento de peso, 

hipertricose, giba, fácies de lua e acne. Sinais de 

descalcificação óssea devido às alterações no metabolismo da 

vitamina D e diminuição do cálcio ligado à proteína também 

podem ser encontrados. 

Distúrbios gastrintestinais são frequentemente 

encontrados: diarreia (pelo edema da mucosa ou de etiologia 

infecciosa), hepatomegalia (pelo aumento da síntese de 

albumina e/ou edema hepático), dor abdominal (devido ao 

edema da parede intestinal ou hepático e episódios de 

peritonite por contaminação bacteriana do líquido ascítico). 

Quanto ao tratamento dos pacientes portadores dessa 

síndrome, existem várias esferas. Através da dieta, com 

restrição salina, sem necessidade de restrição hídrica. A 

terapia diurética não determina grandes alterações na evolução 

da SN, exceto se houver edema generalizado e intenso, 

quando são empregados os tiazídicos, a furosemida e a 

espironolactona. Infusão endovenosa de albumina (20 ou 25%) 

sendo contraindicada em pacientes hipervolêmicos, pelo risco 

de desencadear insuficiência cardíaca congestiva. Os 

antibióticos devem ser utilizados não apenas com finalidade 

terapêutica, mas também, eventualmente, profilática nos casos 

que apresentem repetidas recidivas por contaminação 

bacteriana.  

As drogas empregadas no tratamento da SN são 

imunossupressoras, sendo importante realizar investigação de 

possíveis infecções prévias e tratá-las, checar o calendário 

vacinal da criança e descartar parasitoses intestinais antes de 

iniciar o tratamento específico. A corticoterapia é o tratamento 
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de escolha em LHM, havendo remissão da proteinúria em 

cerca de 80 a 90% dos casos. 

Aqueles pacientes que são corticorresistentes, o uso de 

outros agentes imunossupressores está indicado, como é o 

caso dos pulsos endovenosos com metilprednisolona; 

Ciclofosfamida (tratamento de pacientes recidivantes 

frequentes); Ciclosporina A (para pacientes 

corticodependentes, recidivantes frequentes ou como 

alternativa terapêutica para os corticorresistentes); Clorambucil 

(para tratar pacientes recidivantes frequentes com resposta 

semelhante à da ciclofosfamida); e em alguns casos, biópsia 

renal. 

Crianças nefróticas apresentam uma suscetibilidade 

aumentada a infecções devido às alterações da imunidade 

humoral e celular, ativação da via alternada do complemento 

por perda urinária do fator B, deficiência proteica generalizada 

e terapia imunossupressiva. Os agentes bacterianos mais 

frequentemente implicados são Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae e outras bactérias Gram-negativas. As 

complicações bacterianas mais frequentes são infecções de 

vias aéreas superiores, sinusites, pneumonias, peritonites e 

celulites. As crianças nefróticas apresentam um risco maior 

para septicemia. 

O tromboembolismo constitui uma das mais sérias 

complicações da SN, podendo ocorrer tromboses tanto na 

circulação arterial quanto na venosa e, algumas vezes, 

episódios recidivantes. 

Crianças nefróticas descompensadas sem corticoides 

podem apresentar retardo de crescimento devido à desnutrição 

proteico-calórica, secundária a falta de apetite, proteinúria e 
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absorção ruim por edema gastrintestinal. Porém, em crianças 

que usam muito corticoide, a principal causa do retardo de 

crescimento é o próprio corticoide. 

Tanto a resposta aos corticoides quanto a frequência 

das recidivas após a terapia inicial são fatores prognósticos de 

evolução. Pacientes corticossensíveis geralmente mantêm sua 

função renal normal e aqueles com mais de duas recaídas nos 

primeiros 6 meses de tratamento têm mais recidivas no curso 

da doença quando comparados aqueles com duas ou menos 

recidivas. Estima-se que, com o passar dos anos, os períodos 

de atividade diminuam de frequência e que, aos 5 anos de 

doença, de 50 a 70% dos pacientes não apresentem recidivas 

e que, aos 10 anos, 85% estejam curados.   

Sendo assim, tendo em vista todo o contexto, a 

importância científica dessa patologia, e o cuidado prestado à 

criança e sua acompanhante, o presente trabalho tem como 

objetivos: 

 Conhecer sobre a fisiopatologia do diagnóstico médico do 
paciente; 

 Desenvolver as etapas do Processo de Enfermagem, desde a coleta 
de dados e exame físico, com instrumentos específicos fornecidos 
pela universidade, até a avaliação dos resultados de Enfermagem, 
utilizando a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) e 
avaliação das atividades desenvolvidas diariamente, por meio da 
Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC); 

 Acompanhar a evolução clínica do paciente no período intra 
hospitalar, de acordo com os cuidados prestados pelos alunos; 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de 

caso. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, através de um roteiro com enfoque nos 

domínios da Taxonomia II da NANDA (Diagnóstico de 

Enfermagem da Nanda - Definições e Classificações), bem 

como um exame físico. 

As publicações escolhidas para este artigo foram 

oriundas da Scientific Eletronic Library Online (Scielo), dos 

anos de 2014 a 2018, disponibilizados online e gratuitamente, 

no idioma português.         

O presente estudo foi realizado através do 

acompanhamento, durante 4 dias de um paciente, no período 

da prática da disciplina “Atenção Integral à Saúde III – Saúde 

da Criança na Média Complexidade”, sob supervisão de um 

professor habilitado, na enfermaria pediátrica, localizada no 

primeiro subsolo de um Hospital Universitário do Rio Grande 

do Norte.  

Foi escolhido um paciente entre os internados nas 10 

enfermarias do andar, sendo cada enfermaria com 3 leitos, 

totalizando 30 pacientes. Como critérios de exclusão, os 

pacientes em possibilidade de alta nos dias subsequentes, os 

que estavam no isolamento da enfermaria, além de ter-se 

evitado a escolha de pacientes com diagnósticos semelhantes. 

O estudo de caso consiste na sequência dos passos do 

Processo de Enfermagem: 

1) Coleta de dados: Anamnese e exame físico completo, céfalo caudal 
do paciente; 

2) Diagnóstico de Enfermagem: baseado na taxonomia da NANDA 
(Diagnóstico de Enfermagem da Nanda - Definições e 
Classificações); 
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3) Planejamento: Meta de enfermagem, resultado de enfermagem, 
prescrição e intervenções, baseados nas taxonomias da NOC 
(Classificação dos Resultados de Enfermagem) e NIC (Classificação 
das Intervenções de Enfermagem); 

4) Implementação do plano de cuidados elaborado especificamente 
para a criança; 

5) Avaliação: feita através da evolução do paciente na visita de 
enfermagem diária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Balduino (2013) explicita que um dos elementos 

essenciais à confecção de diagnósticos médicos é a 

anamnese, que se origina de ana = trazer de volta, recordar e 

mnese = memória. Significa trazer de volta à mente os fatos 

relacionados com a pessoa e suas manifestações de doença. 

A anamnese tem como um de seus fundamentos o alcance de 

uma boa relação médico-paciente, que objetiva o vínculo, a 

adesão ao tratamento, a confiança e maior fidedignidade das 

informações prestadas pelo paciente.  

Sendo assim, de acordo com anamnese criteriosa, 

realizada no primeiro contato com o paciente e sua genitora, a 

chegada no hospital universitário se deu através de 

encaminhamento do hospital regional, no interior do estado. 

Criança encontrava-se no 35º dia de internação hospitalar por 

síndrome nefrótica córtico-resistente, morando com a mãe e 

três irmãs em casa alugada, de alvenaria, com 4 cômodos, 

água encanada, energia elétrica, fossa séptica, coleta de lixo 

regular, em rua pavimentada.  

Genitora revelou em entrevista que trabalhava como 

diarista, mas precisou deixar o trabalho para se dedicar à 
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criança. Possuem renda de R$118,00 proveniente do 

Programa Bolsa Família, que é complementada com ajuda da 

avó materna da criança e família paterna. Diante das 

circunstâncias em que se encontravam, a mãe da criança 

apresentava-se preocupada com as outras filhas deixadas no 

interior do estado, com a única fonte de renda que recebe ser 

insuficiente para os inúmeros gastos com as crianças, além de 

não poder contar com outro acompanhante no hospital. 

Ao exame físico no primeiro dia, paciente em estado 

geral regular, consciente, orientada, locomoção preservada, 

pele hidratada e hipocorada, face tranquila, turgor da pele 

preservado. Mucosas íntegras, normocoradas e hidratadas. 

Peso: 17 Kg. Sinais Vitais: Pressão arterial (119X68 mmHg), 

frequência respiratória (42 rpm), frequência cardíaca (110 

bpm), temperatura (36°C), saturação de oxigênio (93%). Em 

oxigênio ambiente, taquipneica, boa expansibilidade torácica, 

simétrica. Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares 

presentes, com sibilo em base de pulmão esquerdo. Presença 

de tosse produtiva. Ausculta cardíaca: B1 e B2 audíveis, 

normofonéticas, com ritmo regular, sem sopro. Em dieta branda 

hipossódica, via oral, de aceitação parcial. Abdome ascítico. 

Diurese presente de cor amarronzada (segundo genitora), 

espontânea, em banheiro e fralda. Eliminações intestinais 

ausentes há 2 dias. Boa perfusão periférica, presença de 

edema periorbital, em membros superiores e inferiores 

(2++/4++), força muscular preservada. Aguardando ser 

repuncionada. 

Já na segunda avaliação, apresentava-se sonolenta e 

desejava ficar no leito. Mucosas íntegras, normocoradas e 

hidratadas, porém com presença de língua saburrosa, 
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indicando distúrbios gastrointestinais ou má escovação 

dentária. Peso: 16,6 Kg. Sinais Vitais: pressão arterial (97X68 

mmHg), frequência respiratória (40 rpm), frequência cardíaca 

(118bpm), temperatura (36.8°C), saturação de oxigênio (92%). 

Apresentou-se taquipneica, porém com boa expansibilidade 

torácica, simétrica. Abdome globoso, ascítico, ruídos 

hidroaéreos hipoaudíveis, indolor à palpação. Força muscular 

preservada. Acesso venoso periférico, em dorso da mão 

direita. 

Após coleta de dados e realização do exame físico, para 

melhor compreender a situação na qual a criança e sua família 

estavam inseridos, foi construído um genograma e um 

ecomapa. SOUZA et al (2016) relatam que estas são 

ferramentas que têm como principal função serem 

explicitadoras e analisadoras dos modos de enfrentamento e 

os esforços e dispêndios que recaem sobre a família, tornando 

visível e inteligível o modo de organização familiar para a 

melhoria do cuidado prestado a cada usuário. 

Munidos dessa informação e sabendo a importância de 

tais instrumentos na avaliação e acompanhamento da 

paciente, os estudantes puderam melhor se relacionar com a 

acompanhante da criança, estabelecendo vínculo e confiança 

no que estava sendo proposto como terapêutica. 

A paciente em questão fazia uso de polifarmácia: 

Prednisolona (corticóide), Ranitidina (protetor gástrico), 

Dipirona (analgésico), Dimenidrinato + Piridoxina (antiemético), 

Glicose 5%, Butilbrometo de escopolamina (analgésico e 

antiespasmódico), Sulfametoxazol + Trimetoprima (antibiótico), 

Furosemida (diurético), Albumina humana 20% (correção da 

proteinúria), Hidroclorotiazida 50 mg (anti-hipertensivo), 
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Sinvastatina 20mg (reduz hipercolesterolemia), Fágico 

(antiemético), Micofenolato (imunomodulador), Ciclosporina 

(imunossupressor), Burinax (diurético), Cefepima (antibiótico). 

Como diagnósticos de Enfermagem para o paciente, 

foram elencados 7 principais, sendo 4 deles trabalhados com 

mais enfoque, dado seu grau de importância, e seguindo as 

atividades correspondentes à literatura utilizada NOC 

(Classificação dos Resultados de Enfermagem) e NIC 

(Classificação das Intervenções de Enfermagem). Foram eles: 

1. Risco de quedas evidenciado por cenário pouco conhecido, 

exposição à condição insegura relativa ao tempo, iluminação 

insuficiente 

 Conhecimento: prevenção de quedas 

 Rever o histórico de quedas com o paciente e sua família 

 Identificar as características do ambiente que podem aumentar o 
potencial de queda. 

 Monitorar o passo, o equilíbrio e o nível  da fadiga ao caminhar 

 Usar as grades laterais com comprimento e altura apropriados para 
impedir a queda da cama, conforme necessário 

 Educar familiares sobre os fatores de risco que contribuem para as 
quedas e como podem diminuir estes riscos 

2. Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades 

corporais relacionado a ingestão de alimentos menor que a 

PDR (porção diária recomendada), interesse insuficiente pelos 

alimentos, evidenciado por fatores biológicos 

 Alimentação 

 Questionar o paciente quanto às suas preferências na ordem de 
alimentação 

 Alimentar sem pressa/vagarosamente 

 Encorajar os pais/família a alimentar o paciente 

3. Risco de glicemia instável 
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4. Risco de desequilíbrio eletrolítico 

5. Volume de líquidos excessivo relacionado a desequilíbrio 

eletrolítico, edema, ganho de peso em um curto período, 

evidenciado por mecanismo regulador comprometido. 

 Avaliar a presença de edema 

 Comunicar alteração na pressão 

 Medir diurese 

 Verificar sinais vitais 

6. Integridade da pele prejudicada relacionado a matéria 

estranha perfurando a pele, evidenciado por extremos de 

idade,alteração no volume de líquidos, imunodeficiência. 

 Manter períneo limpo e seco 

 Hidratar a pele 

 Troca de curativo regular 

7. Risco de infecção evidenciado por enfermidade crônica, 

procedimento invasivo, alteração na integridade da pele, 

imunossupressão. 

Para auxiliar nos diagnósticos de Enfermagem 

elencados para o paciente em questão, foi feita a análise dos 

exames laboratoriais  por  elementos e sedimentos anormais 

na urina (EAS) para verificar a funcionalidade renal da 

paciente. Os materiais foram coletados, respectivamente, nos 

dias  11 e 29 de abril, e dias 06 e 10 de maio.  

Com esses valores, podemos inferir que os níveis de 

uréia variaram de 5 a 16 mg/dL, tendo como referência em 

criança entre 5 e 18 mg/dL; os níveis de creatinina oscilaram 

de 0,3 mg/dL para 0,7 mg/dL, e ainda de 0,4 para 0,7 mg/dL, 

sendo sua referência de 0,3 - 05mg/dL. Esses dois padrões 

apresentam a funcionalidade renal, ou seja, a alteração de 0,2 
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mg/dL para mais, chama a atenção para uma possibilidade de 

insuficiência renal. 

A proteína esteve entre 3,9 mg, 4,1 mg, 3,6 mg e 3,9 mg 

(referência 6 a 8 g/dL), significando proteinúria, outro sinal de 

alerta; a albumina apresentou valor de 2,1 g/dL, subiu para 2,4 

g/dL, voltou para 2,1 g/dL e atingiu 2,2 g/dL na última coleta 

(2,9 a 4,7g/dL); e por fim, o sódio teve valores iguais no mês de 

abril 131 mg/dL, e no mês de maio apresentou-se igual a 135 

mg/dL, sendo a referência entre 135 a 145 mEq/L. 

Esses dois últimos sedimentos não atingiram os valores 

de parâmetro, significando que há divergência na filtração 

glomerular, prejudicando a reabsorção de água, e secretando 

urina concentrada com creatinina e proteína, dificultando a 

produção de glóbulos brancos, e assim deixando o organismo 

vulnerável. 

A coleta sanguínea, do dia 10 de maio, da paciente 

apresentou resultados com alteração significativa, sendo 

esses: colesterol total de 701 mg/dl (<170 mg/dl), triglicerídeos 

de 637 (<75 mg/dl) e HDL de 30 (>45 mg/dl). Chama-se 

atenção para o índice de colesterol 3 vezes maior que o 

indicado, o que significa um fator de risco preponderante para 

o agravamento da insuficiência renal, podendo chegar a uma 

falência renal, se não tratado corretamente. 

Para finalizar todo o atendimento prestado à usuária, 

ainda nos 4 dias de acompanhamento, através de uma 

Enfermagem sistematizada e individualizada, foi realizada a 

avaliação dos diagnósticos de Enfermagem elencados no 

primeiro contato, assim como o plano de cuidados traçado 

exclusivamente para a criança.  
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Pode-se perceber, com isso, evolução considerável, 

com melhora do edema generalizado, principalmente 

periorbital, aumento da interação com os profissionais e outros 

pacientes, deambulação mais frequente pelo corredor, e maior 

frequência na brinquedoteca, localizada no mesmo andar da 

enfermaria. 

Além disso, também foi perceptível a satisfação da mãe 

da criança ao vê-la evoluindo quando comparado ao período 

anterior à chegada dos estudantes na enfermaria do hospital. 

Não  obstante, a genitora passou a dar mais importância 

à prevenção de quedas, já que era um dos diagnósticos de 

Enfermagem da criança, as grades sempre estavam elevadas 

no leito, estava mais disposta a alimentar a criança, mesmo 

quando esta negasse, participou mais ativamente na 

mensuração do peso e da diurese da filha, além de observar 

com mais atenção qualquer sinal de alerta que essa viesse a 

manifestar. 

 

CONCLUSÕES  

 

Levando-se em consideração todos os aspectos 

abordados durante o estudo, conclui-se que a síndrome 

nefrótica é um acometimento de alta relevância no período da 

infância, devendo ser observado com atenção, já que além de 

ser de difícil detecção, acomete uma grande parte da 

população mundial. 

Ao final dos 4 dias de uma existência de enfermagem 

sistematizada e individualizada, foi possível perceber que a 

paciente apresentou uma melhora no quadro de edema e na 

interação com os profissionais e outros pacientes. Passou a 
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deambular com mais frequência pelo corredor e ir com mais 

frequência à brinquedoteca, localizada no mesmo andar da 

enfermaria. Além disso, também foi perceptível a satisfação da 

mãe da criança ao vê-la evoluindo consideravelmente, quando 

comparado ao período anterior à chegada dos estudantes na 

enfermaria do hospital. 

Não obstante, percebe-se ainda que o enfermeiro da 

pediatria atua como elo de ligação, estabelecendo a 

comunicação entre a assistência especializada do hospital, o 

suporte básico e a família no tratamento do paciente. E para 

que isso ocorra em sua totalidade, o enfermeiro deve ser 

devidamente capacitado e habilitado para poder atuar nas 

adversidades do cuidado. 

Sendo assim, destacamos a importância de uma 

assistência de Enfermagem, centrada na pessoa e não na 

doença, promovendo a saúde e o bem-estar do usuário, além 

de ser possível estabelecer relação de confiança entre o 

paciente e sua família, e o profissional que os assiste. A 

experiência aqui apresentada permitiu o desenvolvimento de 

habilidades que nos possibilita atuar com competência nos 

serviços de saúde, independente de seu grau de complexidade 

ou idade do paciente. 
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RESUMO: Relatar a experiência vivenciada durante as 

atividades práticas sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem no atendimento a infecção por 

Burkholderiacepacia. Estudo descritivo, tipo relato de 

experiência. As atividades práticas foram desenvolvidas 

durante o mês de novembro de 2017 em um hospital de ensino 

localizado no nordeste do Brasil. A SAE atribui uma maior 

segurança aos pacientes pois permite que o enfermeiro 

disponha de um julgamento crítico por ser uma ferramenta que 

proporciona uma melhor prática assistencial com base no 

conhecimento teórico e tomada de decisão clínica baseada nas 

evidências adquiridas através da avaliação dos dados do 

paciente, família e comunidade. O conhecimento da SAE é um 

dos valores de grande importância para tomada de decisões do 

profissional enfermeiro, uma vez que confere segurança tanto 
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para decisões concernentes ao paciente, quanto à sua equipe 

e as atividades administrativas de seu setor. A vivência 

possibilitou aos discentes constatar a grande importância da 

aplicação da sistematização da assistência de enfermagem na 

unidade de terapia intensiva. Tal atividade contribuiu, ainda, 

para a construção e o aprimoramento do saber-fazer da 

enfermagem no tocante a um dos seus processos de trabalho, 

a assistência, enriquecendo sobremaneira a formação dos 

discentes que participaram da atividade prática.  

Palavras-chave: Infecção. Cuidados de enfermagem. Unidade 

de Terapia Intensiva. 

  

INTRODUÇÃO 

 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é 

um modo de organização do trabalho e possibilita a 

implementação do processo de Enfermagem (PE) que é 

orientador do cuidado. O termo “processo de Enfermagem” foi 

utilizado pela primeira vez em 1955, por Lídia Hall, para 

representar a reação/ação do enfermeiro frente ao 

comportamento do paciente. Em 1979, Wanda Horta definiu 6 

fases do processo de enfermagem sendo elas: histórico, 

diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados, evolução e 

diagnóstico (SANTOS, 2014). 

Atualmente o Processo de Enfermagem é organizado em 

cinco etapas: coleta de dados, que diz respeito à obtenção de 

informações sobre a pessoa; diagnóstico de enfermagem, que 

é um julgamento clínico sobre  respostas  atuais ou potenciais 

do indivíduo; o planejamento, que é a determinação dos 

resultados que se espera alcançar; a implementação, que é a 

realização das ações ou intervenções determinadas e  a 
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avaliação de enfermagem, que é o processo contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas do paciente. Utilizá-lo, 

tanto em práticas curriculares quanto no trabalho profissional 

garante um aumento da qualidade da assistência, dando mais 

visibilidade ao cuidado prestado e também garante ao paciente 

um cuidado integral (SILVA; GARANHANI; PERES, 2015). 

A etapa de coleta de dados constitui-se de um processo 

de levantamento de informações pertinentes do cliente; muitos 

elementos são importantes para o conhecimento da vida do 

paciente. Estende-se desde doenças pregressas e exame 

físico, à situação sócio-econômica e histórico familiar.  

Na fase seguinte, etapa de diagnósticos de enfermagem, 

utiliza-se um método que se concede da seguinte forma: as 

queixas do cliente e as informações coletadas durante o exame 

físico, dentro da etapa anterior, são agrupadas em pequenos 

grupos de afinidades. A partir disso, são elencados diagnósticos 

de enfermagem de acordo com taxonomias já estabelecidas. 

Existem algumas taxonomias, mas as mais conhecidas são 

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I (NANDA) e a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE) (ALVIM, 2013). 

Conseguinte, na próxima etapa, temos o planejamento 

para intervir em determinadas potencialidades que o cliente 

apresente. Fazendo um levantamento geral dos diagnósticos 

elencados na fase anterior, é estipulado um ou mais 

diagnósticos prioritários, onde há maiores riscos de agravos 

para saúde do paciente. A partir disso, planeja-se ações que 

visem melhorar ou sanar aquela determinada situação 

diagnóstica.  

Para fase de planejamento, existem taxonomias assim 

como para o diagnóstico. A NANDA-I, que é a taxonomia mais 
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conhecida e mais usada, inclusive a que foi utilizada neste 

estudo, possui uma Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC) que traz diversas intervenções criadas para 

cada diagnóstico da NANDA-I (NANDA, 2018). 

Corroborando com as intervenções que compõem a NIC, 

existe uma Classificação dos Resultados de Enfermagem 

(NOC) que traz um composto de resultados esperados para 

cada intervenção. Nesta classificação, é atribuído um escore 

para cada resultado; a cada nova avaliação da intervenção 

executada, o paciente muda ou não de escore. Na etapa do 

planejamento, traça-se um escore que espera-se ser atingido 

dentro de determinado tempo.  

A etapa seguinte é da intervenção propriamente dita, 

onde o enfermeiro executa o planejamento. Esta etapa está 

ligada diretamente à avaliação, e pode ser mudada conforme 

cada novo parecer da fase avaliativa.  

A avaliação é uma fase imprescindível, onde há a 

checagem da funcionalidade e efetividade das intervenções. É 

uma ferramenta de uso contínuo, pois transcende todo o 

processo de enfermagem e baseia os próximos passos e 

decisões a serem tomadas (ALVIM, 2013).  

Devemos ressaltar que toda a explanação acerca da 

SAE e do Processo de Enfermagem tem um objetivo didático e 

todo o processo ocorre de forma transversal, onde uma etapa é 

interdependente da outra.  

Diante dessas definições, o Processo de Enfermagem 

retrata a conduta e o modo de pensar do profissional de 

Enfermagem, proporciona a organização das condições 

necessárias para a realização do cuidado e a documentação da 

prática profissional (GUTIÉRREZ; MORAIS, 2017). 
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De acordo com a resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), o enfermeiro é responsável 

por liderar e avaliar a execução do processo de Enfermagem 

em todos os ambientes públicos e privados que ocorre o 

cuidado do profissional (COFEN, 2009). De acordo com o 

COFEN (2009), ao enfermeiro incumbe privativamente 

avaliação do processo de enfermagem.  

Um dos locais em que o Processo de Enfermagem pode 

ser aplicado, é a unidade de terapia intensiva (UTI) que é um 

ambiente destinado a assistir pacientes graves e instáveis. É 

considerado de alta complexidade, pois tem tecnologias de 

ponta, ritmo acelerado, procedimentos agressivos e invasivos, 

e a batalha entre a vida e a morte está sempre presente 

(BACKES; ERDMANN; BÜSCHER, 2015). 

Por ter esse nível alto de complexidade, a UTI requer da 

enfermagem um trabalho complexo e que inclua as inúmeras 

necessidades para o desenvolvimento do cuidado. A dinâmica 

entre os profissionais, a condição crítica dos pacientes e a 

utilização de inúmeras tecnologias demandam da enfermagem 

conhecimentos de ordens diversas, potencializando a 

assistência prestada e os processos efetivos de trabalho e 

cuidado (MASSAROLI et al., 2015). 

Inclusive conhecimentos de infecções como as bactérias 

que podem atuar como patógenos oportunistas e estão 

associadas a um curso clínico variável em pacientes com 

fibrose cística (FC) que podem incluir infecções pulmonares 

graves, pneumonia necrosante e septicemia, como por exemplo 

a Burkholderiacepacia (MAHENTHIRALINGAM; URBAN; 

GOLDBERG, 2005). 

Burkholderiacepacia é um bacilo gram-negativo aeróbio, 

não-fermentativo, que afeta principalmente pacientes 
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imunocomprometidos e hospitalizados, bem como aqueles com 

doença granulomatosa crônica e fibrose cística. Também houve 

relatos de cepacia causando endocardite, infecções do sistema 

nervoso central e sepse neonatal. Este organismo não é uma 

flora humana normal e é geralmente encontrado em ambientes 

hospitalares, como soluções de nebulização, dispositivos 

médicos e na pele de profissionais de saúde (LEE; LEE; CHO, 

2015). 

Recentemente, as infecções por cepacia aumentaram 

devido ao aumento do uso de agentes antimicrobianos de 

amplo espectro, maior tempo de hospitalização e 

infecções relacionadas ao dispositivo de demora. A 

Burkholderiacepaciageralmente causa infecções nosocomiais 

em hospedeiros imunocomprometidos, e o foco infeccioso mais 

comum é o trato respiratório, seguido por cateteres 

intravasculares. Também sobrevive em ambientes úmidos, e 

surtos de infecção por B. cepacia foram descritos em 

associação com nebulizadores contaminados, corante índigo-

carmim, anti-séptico bucal e leite corporal hidratante(LEE; LEE; 

CHO, 2015). 

 Diante disso, nesse ambiente, a utilização da SAE é de 

fundamental importância, pois organiza, planeja ações, que são 

executadas pela equipe de enfermagem conforme as 

necessidades do cuidado para proporcionar uma assistência 

qualificada ao cliente. O enfermeiro como líder da equipe de 

enfermagem precisa estar fundamentado cientificamente para 

que possa implementar a SAE e assegurar que os cuidados 

relacionados a equipe de enfermagem sejam executados da 

forma que abranja todas as necessidades e diminua a 

incidência de erros (SANTOS et al., 2014). 
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 Contudo, para que o enfermeiro consiga executar essa 

função de liderança, é necessário que tenha uma formação que 

abranja as necessidades teóricas e práticas. Por isso, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem orientam que os projetos pedagógicos de curso, 

insiram atividades complementares para que haja um melhor 

aproveitamento dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

seja por meio de estudos ou de práticas em ambientes externos 

(BRASIL, 2001). Em relação a SAE e ao Processo de 

Enfermagem, para o discente da graduação, a atividade prática 

é de suma importância para que possa desenvolver as 

habilidades necessárias para executar tais atividades. 

 Com base no exposto, o objetivo do presente estudo é 

relatar a experiência vivenciada durante as atividades práticas 

sobre a sistematização da assistência de enfermagem no 

atendimento a infecção por Burkholderiacepacia, na UTI de um 

Hospital Universitário do Nordeste do Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência, elaborado no contexto da disciplina Atenção 

Integral à Saúde II - Módulo Prático Unidade de Terapia 

Intensiva, ministrada no sexto período do curso de Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN).  

A disciplina tem como objetivo principal articular o 

conhecimento desenvolvido em outras disciplinas no processo 

de cuidar do paciente em situação crítica e desenvolver o 

processo de trabalho em enfermagem na atenção à saúde da 

criança, adolescente, adulto e idoso em clínica médica e 
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cirúrgica especializada e de alta complexidade, em situações 

de urgência e emergência, em hospitais gerais e 

especializados.  

As atividades práticas foram desenvolvidas durante o 

mês de novembro de 2017 no Hospital Universitário Onofre 

Lopes, localizado no município de Natal no estado do Rio 

Grande do Norte. 

A realização do estudo está fundamentada nos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula sobre os cuidados 

ao paciente grave, livros e artigos pesquisados em bases de 

dados, utilizando os descritores: infecção, cuidados de 

enfermagem e unidade de terapia intensiva, escolhidos à partir 

de consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).  

Três discentes fizeram parte das práticas, utilizando o 

processo de enfermagem como norteador das ações. As 

informações foram colhidas por meio da observação ao 

paciente, do prontuário e diálogos com profissionais da 

instituição de ensino, durante todo o período de permanência 

do estágio.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a UTI é um serviço 

hospitalar que presta atendimento a clientes em situações 

clínicas graves ou que apresentem risco, clínico ou cirúrgico, 

necessitando de cuidados intensivos, ininterruptos, 

monitorização contínua, além de equipamentos e equipe 

multidisciplinar especializada (BRASIL, 2017).  

A SAE atribui uma maior segurança aos pacientes pois 

permite que o enfermeiro disponha de um julgamento crítico por 

ser uma ferramenta que proporciona uma melhor prática 
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assistencial com base no conhecimento teórico e tomada de 

decisão clínica baseada nas evidências adquiridas através da 

avaliação dos dados do paciente, família e comunidade. 

(TANNURE et al., 2011 apud SANTOS et al., 2014). 

 A implementação da SAE na UTI contribui de forma 

positiva na qualidade da assistência pois reforça uma melhor 

organização e estruturação do setor, onde a agregação desta 

ferramenta garante maior segurança ao enfermeiro permitindo 

atenção individualizada e sistematizada ao cliente. (OLIVEIRA 

et al., 2012 apud SANTOS et al., 2014).  

A vivência foi norteada pelo processo de enfermagem 

que é composto por coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. A 

coleta de dados inicial, no prontuário, nos possibilitou obter 

diversas informações quanto à proveniência, o quadro clínico 

anterior e atual do paciente, procedimentos e exames 

realizados, entre outros.  

Além de possuir o perfil de criticidade de todo paciente 

internado em UTI, no paciente deste relato existiu a infecção 

por Burkholderiacepacia, um microrganismo gram-negativo que 

afeta principalmente as vias respiratórias de pessoas com o 

sistema imunológico comprometido. É transmitido através de 

fluidos ou cateteres contaminados. Se não for tratada 

corretamente, pode evoluir para uma “síndrome cepacia”, que 

é um quadro séptico que leva a um declínio da função 

pulmonar.  (FEHLBERG et al., 2013).  

Os efeitos da Burkholderiacepacia sobre as pessoas 

variam amplamente, desde ausência de sintomas até infecções 

respiratórias graves, especialmente em pacientes com fibrose 

cística. Seu tratamento pode ser resistente a muitos antibióticos 

comuns. As decisões sobre o tratamento dessas infecções 
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devem ser tomadas caso a caso (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2016). 

Após a análise dos dados obtidos, foram elencados 

diagnósticos de enfermagem. Em aulas teóricas, é muito 

comum se ouvir falar que para essa etapa é necessário o 

raciocínio clínico de enfermagem, que é um processo mental 

complexo e dinâmico, que ocorre tanto na identificação de 

situações que demandam atendimento de enfermagem, na 

seleção de ações necessárias para esse atendimento, entre 

outros (CARVALHO; OLIVEIRA-KUMAKURA; MORAIS, 2017). 

O quadro 1 exibe os diagnósticos de enfermagem 

elencados de acordo com o quadro clínico do paciente. O 

quadro 2 exibe os diagnósticos de enfermagem considerados 

prioritários durante a implementação do Processo de 

Enfermagem e suas respectivas intervenções. 

Além de beneficiar diretamente o paciente, a utilização 

da SAE também possibilita vantagens voltadas à instituição, 

bem como aos demais profissionais da equipe multidisciplinar. 

Existe uma minimização de gastos financeiros com erros e de 

desperdícios de tempo decorridos da falta de organização do 

ambiente de trabalho, potencialização da comunicação entre os 

profissionais, melhora da freqüência e qualidade dos registros 

de informações, o que facilita uma futura utilização nos âmbitos 

da assistência, ensino e pesquisa (TRUPPEL, 2009). 

  



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À 
INFECÇÃO POR BURKHOLDERIA CEPACIA: Relato de experiência 

1667 
 

Quadro 1- Diagnósticos de enfermagem elencados para o 
paciente, pela taxonomia NANDA. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Constipação  

Débito cardíaco diminuído  

Desobstrução ineficaz de vias aéreas  

Integridade da pele prejudicada  

Mucosa oral prejudicada  

Risco de Aspiração 

Risco de choque 

Risco de glicemia instável 

Risco de infecção  

Risco de olho seco  

Risco de quedas  
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Risco de úlcera por pressão  

Fonte: NANDA Internacional (2018-2020). 

 

Quadro 2- Diagnósticos prioritários e intervenções de 
enfermagem escolhidos. 

DIAGNÓSTICOS 
DE 
ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Desobstrução 
ineficaz de vias 
aéreas 

Aspiração de vias aéreas. 

Monitorar o estado respiratório e a 
oxigenação, conforme apropriado. 

Monitorizar ruídosrespiratórios, tais como 
sibilos e roncos. 

Determinar a necessidade de 
aspiraçãoatravés da ausculta de 
estertores e roncos nas vias aéreas. 

Auscultar sons respiratórios, observando 
áreas de ventilação diminuída e, 
presença de ruídos adventícios. 

Risco de choque Monitorar o aparecimento de sinais 
iniciais de síndrome da resposta 
inflamatória sistêmica (p. ex., aumento da 
temperatura, taquicardia, taquipneia, 
hipocarbia, leucocitose ou leucopenia). 

Monitorar o aparecimento dos primeiros 
sinais de comprometimento cardíaco (p. 
ex., declínio do DC e da eliminação 
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urinária, RVS e PACP aumentadas, 
crepitações pulmonares, sons cardíacos 
B3 e B4 e taquicardia). 

Monitorar parâmetros hemodinâmicos 
invasivos (p. ex., PVC, PAM e saturação 
do oxigênio venoso central/misto), 
conforme apropriado. 

Débito cardíaco 
diminuído 

Realizar uma avaliação abrangente da 
circulação periférica (por exemplo: 
verificar pulsos periféricos, edema, 
enchimento capilar, cor e temperatura da 
extremidade). 

Registrar arritmias cardíacas. 

Fonte: NursingInterventionsClassification. 
 

No entanto, nossa realidade ainda está distante de uma 

total aproximação com a sistematização. De acordo com um 

estudo realizado em um hospital de grande porte em Recife, 

Pernambuco, 69% dos enfermeiros não tinham conhecimentos 

sobre a SAE e especialmente sobre os diagnósticos de 

enfermagem. Os enfermeiros justificaram diversas razões para 

não trabalharem com a SAE, dentre elas, a sobrecarga de 

trabalho e escassez de formulários (SILVA et al., 2011).  

O conhecimento da SAE é um dos valores de grande 

importância para tomada de decisões do profissional 

enfermeiro, uma vez que confere segurança tanto para 

decisões concernentes ao paciente, quanto à sua equipe e as 

atividades administrativas de seu setor.  

 Essa falta de conhecimento do profissional repercute na 

assistência prestada, haja vista que a ausência da 
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implementação do processo de enfermagem reflete na 

desorganização das ações e intervenções, interferindo 

diretamente no planejamento do profissional (BOTELHO; 

VELOSO; FAVERO, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A vivência possibilitou aos discentes constatar a grande 

importância da aplicação da sistematização da assistência de 

enfermagem na unidade de terapia intensiva. Por ser um 

ambiente de cuidados mais específicos e pacientes mais 

críticos é necessário que o enfermeiro esteja preparado, com 

um bom embasamento científico para liderar, guiar sua equipe 

e executar todo o processo de Enfermagem, para que possa ter 

uma maior eficácia, qualidade e cumprir com a integralidade do 

cuidado.  

 Além disso, foi vista a importância de se terem atividades 

práticas no projeto pedagógico dos cursos de Enfermagem. A 

aprendizagem se torna mais significativa, pois o discente é o 

protagonista do seu processo de aprender. Por meio de suas 

ações, colocando a teoria em prática, adquire não somente 

novas habilidades, como consegue comprovar a veracidade 

dos ensinamentos conceituais. 

Tal atividade contribuiu, ainda, para a construção e o 

aprimoramento do saber-fazer da enfermagem no tocante a um 

dos seus processos de trabalho, a assistência, enriquecendo 

sobremaneira a formação dos discentes que participaram da 

atividade prática. 

No entanto, no decorrer do processo, algumas 

dificuldades se apresentaram. Uma delas foi o pequeno 

intervalo de tempo direcionado ao desenvolvimento do 
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planejamento e intervenções. Como o tempo de prática tinha o 

limite de 7 dias, algumas ações não puderam ser executadas 

ou avaliadas. Nesse sentido, o desafio para os discentes foi 

maior ainda, pois tinham que realizar as etapas do processo de 

enfermagem, de maneira acelerada sem perder a essência do 

cuidar. E para quem ainda não está acostumado com essas 

atividades, demanda mais tempo do que já o vivencia em sua 

prática cotidiana. 

Outra dificuldade foi a falta de referencial teórico sobre a 

Burkholderiacepacia nas bases de dados. Para que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) seja 

executada de maneira mais eficaz, são necessários 

conhecimentos prévios sobre a infecção em questão, o 

embasamento científico. Todavia, por ser um microrganismo 

recente, a literatura é escassa e dificultou, principalmente, na 

especificação e execução das intervenções de enfermagem. 

Por fim, constatou-se que a vivência propiciou aos 

acadêmicos de enfermagem um novo olhar no que diz respeito 

à aplicação da SAE e do processo de enfermagem, a partir das 

atividades práticas realizadas na UTI, no sentido de ter sido 

possível verificar a importância e a eficácia do uso desses 

métodos na assistência de enfermagem. 
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras e apresentações de 
trabalhos, subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da 
educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, 
reiterar o intuito Educacional, Biológico e Ambiental de 
inserir todos que formam a Comunidade Acadêmica 
para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
provenientes de salões de beleza, Resíduos 
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia integrativa, Farmácia interativa, Meio 
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição 
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos 
alunos nas mais diversas áreas da Ciência. 
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