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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: Em 2015, evidências começaram a surgir de que há 
uma relação entre o vírus Zika e o desenvolver da microcefalia 
em mulheres gestantes infectadas. Diante disso, faz-se 
necessária a análise da aflição que afeta essas mulheres em 
um contexto biopsicossocial. Objetivo: Evidenciar as 
manifestações das dores psíquicas em mulheres grávidas com 
risco de microcefalia através de reportagens vinculadas em 
jornais de grande circulação nacionais e internacionais. Método: 
Revisão sistemática com metanálise, utilizando-se o protocolo 
PRISMA. O espaço temporal foi o ano 2016 e as palavras-
chave “microcefalia” e “aborto”, uma por vez e posteriormente 
combinado com o operador booleano AND. Para análise 
estatística, utilizou-se o programa BioEstat 5.0. Resultados: 
Haviam 41.046 registros: 466 O Povo; 56 O Estado; 8.344 
Jornal do Commercio; 266 Diário do Nordeste; 31.244 Diário de 
Pernambuco; 64 Estadão; 408 Folha de São Paulo; 45 El Pais; 
40 The New York Times; 50 The Washington Post; 50 The 
Guardian e 13 Anis. Exclui-se 40.992 artigos por não atenderem 
aos critérios de inclusão. Conclusão: As dores que foram 
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expostas relacionavam-se principalmente a conflitos internos, 
violência de gênero, estresse, medo, insegurança, tortura 
psicológica, luto, solidão. Maiores estudos em termos 
psicoemocionais necessitam ser promovidos sob uma óptica 
próxima da realidade enfrentada por essas mulheres. 
Palavras-chave: Aborto. Microcefalia. Dor Psíquica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No inicio do ano de 2015, um surto do vírus Zika, 

transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, foi identificado no 

nordeste do Brasil, em especial na região de Pernambuco, onde 

a epidemia tornou-se ascendente (DINIZ, 2016a). Neste 

contexto, mediante o indicador de 86% dos casos de crianças 

nascidas com microcefalia, sobretudo na região nordeste do 

país (DINIZ, 2016b) evidências começaram a surgir de que há 

uma relação entre o vírus Zika e o desenvolver da microcefalia 

em mulheres gestantes que contraíram a infecção. 

Diante disso, faz-se extremamente necessária a análise 

da aflição que afeta essas mulheres em um contexto 

biopsicossocial, a fim de abranger e entender de maneira mais 

fidedigna, o afeto, a partir da percepção da doença, da  natureza 

e os mecanismos da dor psíquica. 

Mediante este enquadre situacional, de fato a gestação 

compulsória no contexto da epidemia do vírus Zika, tem inserido 

espaço para discussões no campo da saúde mental, primeiro 

pelo fato de as mulheres estarem submetidas à tortura 

psicológica, consequentemente produzindo potencial prejuízo a 

sua saúde física, psicológica e social, segundo pela falta de 

políticas sociais focalizadas para a maternidade e a infância em 

que as submete ao abandono e violação de seus direitos 
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fundamentais. Essa é a face cruel da epidemia sobre as 

mulheres, e que não pode ser esquecida (DINIZ, 2016c). 

Somado a estes fatores, existem ainda a situação do 

abandono, quer seja pelos companheiros ou pela falta de 

políticas públicas assistenciais o que coloca a mulher em 

extrema dor psíquica e social. O duplo abandono está em ser 

uma mulher desprotegida das políticas sociais, pois não há 

políticas de saúde nem de assistência social focalizadas para 

os efeitos da epidemia, e ainda abandonada pelo companheiro, 

deixada para viver a maternidade em uma experiência de 

absoluta solidão e desamparo (DINIZ, 2016b). 

No sentido de assegurar tomadas de decisões sobre o 

tema, a Organização das Nações Unidas (ONU) têm levantado 

discussões em relação da garantia do acesso a métodos 

contraceptivos e aborto as mulheres diagnosticadas com fetos 

com microcefalia, principalmente em países como os da 

América Latina, onde se tem os maiores registros de caso e que 

as leis são bastante rígidas em relação ao aborto 

(SAHUQUILLO, 2016a). 

O que se discute, atualmente, não é a legalização do 

aborto por si, mais fala-se dos direitos das mulheres em relação 

a sua própria escolha em continuar com a gestação ou 

interromper mediante diagnostico de microcefalia (McNEIL JR., 

2016a). 

No Brasil, só é permitido abortar em casos de gravidez 

resultante de uma violação, de risco de morte para a gestante 

e de anencefalia do feto. Neste último caso, a possibilidade foi 

aberta pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, por tratar-se de 

uma situação incompatível com a vida.  

Outro tema que aflige de maneira extremamente intensa 

as grávidas afetadas com Zika é o conflito religioso. A maioria 

dos países da América Latina é católica (LAKHANI, 2016). Em 
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fevereiro, a Igreja Católica no Brasil – um dos países mais 

afetados pelo vírus – disse que é fortemente oposta a 

permissão de abortos para grávidas expostas ao vírus. (CHA, 

2016).  

O influente Jornal Britânico The Guardian põe em 

evidência a fragilização das mulheres, sublinhando a 

desigualdade social que as afeta. As consequências dessas 

fragilizações tornam necessário acompanhamento médico e 

estimulação precoce dos bebês afetados - um desafio para 

mulheres de baixa renda. A dor psíquica, portanto, assume o 

lugar da dor de separação, particularmente, quando a 

separação é erradicação e perda de um objeto as quais as 

protagonistas estão tão intimamente ligadas (NASIO, 1997).  

O tempo da doença e seus testemunhos jornalísticos traz 

a urgência de (re)pensarmos o jeito particular de cada mulher  

e de seus filhos na convivência com a doença, na concreta 

realidade da dor psíquica (NASIO, 1997). 

Assim sendo, objetivou-se neste estudo: realizar uma 

revisão sistemática com metanálise sobre o desenvolvimento 

da dor psíquica no contexto da microcefalia e aborto, utilizando 

resultados da investigação jornalística em 2016, identificando 

evidencias relevantes. Os objetivos específicos foram: 1- 

Identificar através dos Jornais evidencias relevantes publicadas 

em 2016 em torno do contexto da microcefalia e aborto, na 

discussão sobre a dor psíquica; 2- Analisar sistematicamente 

as evidencias identificadas e 3- Avaliar a qualidade dos estudos 

nos achados individuais.conteúdo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise em 

que foi utilizado o protocolo PRISMA (http://www.prisma-

statement.org/) para elaboração da revisão e da metanálise.  

Durante a busca dos estudos foram adotados alguns 

passos como: 1) Formular e definir uma questão apropriada de 

estudo, 2) Identificar reportagens e entrevistas que abordassem 

a questão; 3) Selecionar pelas reportagens e entrevistas as 

evidencias relevantes e avaliar criticamente os dados; 4) 

Combinar os resultados e conduzir a metanálise e, 5) Interpretar 

os resultados. 

Uma vez identificados todos os possíveis estudos, a 

partir da pesquisa em jornais internacionais e nacionais, estes 

foram avaliados em relação à elegibilidade, usando critérios 

inclusão ou exclusão. Depois de identificados os estudos, eles 

foram avaliados sobre sua qualidade temática por meio de uma 

estrutura de avaliação crítica. Se observarmos, em 2007, 

ocasião da primeira epidemia de vírus Zika fora da África, não 

houve publicações científicas – o tempo da comunicação 

científica é mais lento do que o das urgências em saúde. Em 

2008, dois artigos foram publicados, ambos sobre o surto do 

Zika na ilha Yap. A partir daí, houve desenvolvimento estável 

do interesse científico no vírus Zika, se a comunicação científica 

for considerada um termômetro da comunidade acadêmica 

(DINIZ, 2016e).  

Em 2009, dois artigos foram publicados. Em 2010, 

nenhum. Em 2011, um artigo; em 2012, quatro artigos; em 

2013, três artigos; em 2014, 23 artigos; em 2015, 41 artigos. De 

janeiro a junho de 2016 foram 646 artigos (DINIZ, 2016e). 

Nosso interesse foi observar essa movimentação da 

informação em 2016 pela urgência em curso do debate 

internacional e nacional na imprensa, principalmente pelo rumor 

sobre a microcefalia ter provocado uma busca ativa do que era 
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antes subnotificado; pela definição arbitrária do que seria 

considerado microcefalia e aumento dos casos no nordeste do 

Brasil e, principalmente, pela inserção da pauta microcefalia e 

aborto, nas possíveis reflexões mediadas pela dor psíquica.  

A questão norteadora foi baseada no acrônimo PICO 

sendo P – mulher grávida, I – risco de nascer com microcefalia, 

C – jornais de grande circulação e O – tipos de dor psíquica. A 

pergunta norteadora pontuou-se sobre qual a repercussão em 

jornais de grande circulação internacionais e nacionais sobre 

dor psíquica em mulheres grávidas com risco da criança nascer 

com microcefalia.  

A busca de evidências ocorreu nos jornais: Nacionais 

(Estadão, Jornal de São Paulo, O Povo, Diário de Pernambuco, 

Jornal do Commercio; Diário do Nordeste, O Estado e Anis 

ONG) e Internacionais: (El Pais, The Guardian, The New York 

Times e The Washington Post).  

Foram incluídas entrevistas e reportagens sobre o 

assunto, somente do ano de 2016, com registros nos idiomas 

inglês, espanhol e português e  que abordassem aborto, 

microcefalia e/ou dor psíquica.  

Foram excluídos estudos que se referiam a aborto 

espontâneo, que não tinham posicionamento claro sobre o 

aborto e/ou dor psíquica, registros repetidos ou que 

abordassem apenas causas da microcefalia. Foram utilizados 

as palavras-chave microcefalia e aborto um por vez e 

posteriormente combinado com o operador AND. 

Na seleção dos estudos dois revisores trabalharam de 

forma independente e analisaram os estudos a serem incluídos 

e na possibilidade de discordância um terceiro revisor foi 

utilizado para o veredito sobre a inclusão do estudo ou não. 

As reportagens e entrevistas foram avaliadas mediante 

tabela traduzida e adaptada do “An Evaluation of Educational 
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Research Published in Journals”. Esta apresenta nível de 

qualidade variando de 1 a 5 conforme descrição: Excelente 

Elegibilidade (nível 5), Boa qualidade na enunciação (nível 4), 

Inconsistencia nas argumentações apresentadas (nível 3), 

Pobreza na avaliação dos resultados apresentados (nível 2) e 

Completamente enviesado (nível 1). 

Na análise estatística, utilizou-se o programa BioEstat 

5.0. O cálculo se fundamentou em uma adaptação de efeito 

aleatório de Mantel-Haenzel para análise da associação entre 

microcefalia, possível aborto induzido e o desenvolvimento de 

algum impacto na saúde mental da mulher. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 41.046 registros, sendo 466 O Povo; 

56 O Estado; 8.344 Jornal do Commercio; 266 Diário do 

Nordeste; 31.244 Diário de Pernambuco; 64 Estadão; 408 Folha 

de São Paulo; 45 El Pais; 40 The New York Times; 50 The 

Washington Post; 50 The Guardian e 13 da base de dados do 

Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – Anis/UnB . 

Desse total foram excluídos 40.992 artigos por apenas citar o 

fato ou se referir a aborto espontâneo ou não analisar o aborto 

sobre a ótica da microcefalia ou versava só sobre o vírus Zika 

ou eram repetidos.  A literatura cinzenta foi utilizada, no incluir 

02 (dois) clássicos no tratamento científico do tema, por se 

configurar como referencias pontuais. 

A escolha dos artigos considerou a Identificação (n= 

41.046), Triagem (duplicatas removidas, n= 16, selecionados 

41.030 registros e excluídos 40.992), Eligibilidade (65 artigos de 

texto completo avaliados para elegibilidade, 11 artigos 

excluídos por não possuir  posicionamento claro sobre o 

assunto, registros repetidos, que apenas citavam o fato sem 
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discutir o assunto ou que abordassem causas da microcefalia) 

e Inclusão (54 estudos incluídos na síntese qualitativa e 2 

Literatura Cinzenta). O Quadro 1 contém o resumo global dos 

achados nos jornais pesquisados. 

 

Quadro 1. Principais achados  
Jornal Principal abordagem 

The Guardian Abordagem focada na questão do aborto 

clandestino. 

The New York Times Risco da mulher americana contrair Zika viajando 

para países tropicais.  

The Washington Post Análise do mecanismo de ação do Zika vírus no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e a questão da 

contracepção e aborto na América Latina. 

El País Apresenta visão humanizada da questão Zika-

Microcefalia, voltando-se às dificuldades da mulher 

latina, em âmbito socioeconômico e religioso. 

O Povo Aborda a limitação do conhecimento sobre o 

assunto para permitir a legalização do aborto.  

O Estado O aborto é algo não usual, necessitando da 

articulação com movimentos sociais.  

Jornal do Commercio Pontua a questão do aborto como forte influenciar 

de ideias eugênicas assim como o não 

favorecimento da lei sobre o assunto 

Diário do Nordeste Defende ideário de não aborto, mas de prevenir 

infecções pelo vírus Zika 

Diário de Pernambuco Discute com bastante ênfase o direito da mulher em 

decidir sobre seu corpo 

Folha de São Paulo Análise humanista e social da epidemia Zika Vírus 

em mulheres gravidas 

Estadão Abordagem jurídica – proposição sobre aborto 

Instituto de Bioética, 

Direitos Humanos e 

Gênero – Anis/UnB  

Análise voltada a percepção humanista da mulher 

e abordagem bastante voltada para aspectos legais 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 
A ideação/ necessidade de um possível aborto pode 

gerar dor psíquica na mulher que pode se manifestar de 
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diversas formas e impactar de maneira negativa a saúde. A 

Figura 1 contém a análise estatística para as chances de 

desenvolver dor psíquica e a Figura 2 os principais tipos de 

dores psíquicas encontrados nos jornais. 

 

Figura 1. Metanálise: Associação estatística entre 
microcefalia/aborto e o desenvolvimento de dor psíquica na 
mulher (Mantel-Haenszel e Odds Ratio). 

 

 
 

Amostra Odds IC Inferior IC Superior Peso 

01 1,000 0,091 11,029 0,667 

02 8,000 0,500 127,907 0,500 

03 20,000 0,930 429,928 0,408 

04 5,000 0,472 52,963 0,690 

05 1,000 0,020 50,400 0,250 

06 1,000 0,020 50,400 0,250 

07 1,000 0,020 50,400 0,250 

08 1,000 0,020 50,400 0,250 

09 20,000 0,930 429,928 0,408 

10 7,000 0,861 56,897 0,875 

11 4,167 0,473 36,738 0,811 

12 6,000 0,221 162,541 0,353 
Combinado 4,092 1,883 8,893  

Fonte: Pesquisa direta. (2017). 
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  O teste de Mantel-Haenszel e Odds Ratio foi usado para 

calcular a associação entre o possível risco de desenvolvimento 

de microcefalia associado a ideação de aborto e o 

desenvolvimento de alguma dor psíquica nas mulheres. Cada 

conjunto de estudos é representado com uma linha. O quadrado 

representa o efeito dos estudos e a linha o intervalo de 

confiança. O tamanho dos quadrados representa o peso de 

cada conjunto de estudos para a análise estatística. A linha 

vertical representa a ausência de efeito com o losango 

simbolizando o resultado final da metanálise. 

Uma mulher com o feto correndo risco de desenvolver 

microcefalia e com a perspectiva de aborto teria segundo a 

análise estatística, mais de quatro vezes a chance de 

desenvolver alguma dor psíquica, sendo significativa e de 

grande relevância sua consideração na prática clínica.  

Se houve um acontecimento grandioso com a 

descoberta da transmissão vertical do Zika, os protagonistas 

não seriam os médicos e cientistas, mas as mulheres grávidas. 

Se há rosto que apresente as primeiras mulheres da ciência do 

Zika, elas esta neste enquadre situacional: mulheres anônimas, 

com a pulseira de pacientes em uma maternidade, carregando 

seus recém nascidos nos braços. (DINIZ, 2016e). 

A dor psíquica tem seus meandros nos corredores 

silenciosos, geralmente um lugar de muito sofrimento. 

Parafraseando Diniz (2016a,b,c,e) devemos lembrar que não 

são só números que transitam nos documentos oficiais, existem 

pais por trás das crianças, existem famílias por trás delas. Nos 

corredores essas crianças tem nomes, essas crianças tem vida, 

e esse resultado, na realidade pertence a essas mães. 

Mas o que é que acontece no laço amoroso entre mãe e 

filho em tempo de Zika – transmitido no Brasil, pelo Aedes 

aegypti, também conhecido como o mosquito da dengue? É a 
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possibilidade da perda do ser amado ou do seu amor. 

Acrescenta-se: a perda brutal e irremediável do filho amado. É 

o que advém quando a incerteza fere subitamente  a realidade 

circundante da relação angustiante de mulheres grávidas e 

cuidadoras de seus filhos recém-nascidos sobre o 

desconhecido da doença (DINIZ, 2016e). 

Diante da análise dos resultados obtidos, pode-se inferir 

que a dor psíquica da mulher grávida sob o risco de microcefalia 

gira em torno das seguintes esferas: socioeconômica, gênero, 

religião, aborto e conflitos internos.  

A violência contra a mulher é endêmica – no Peru, por 

exemplo, metade das mulheres alega que sua primeira relação 

sexual foi forçada. A pobreza continua feminizada.  O acesso à 

contracepção está melhorando, mas permanece baixo para 

adolescentes e mulheres que vivem em condições 

socioeconômicas baixas. Metade das gravidezes não é 

planejada (FILIPOVIC, 2016).  

Em situações onde os serviços de saúde sexual e 

reprodutiva são penalizados, ou simplesmente não estão 

disponíveis, os esforços para deter esta crise não são 

resolutivos, ao colocarem o foco no pedido de que mulheres e 

meninas evitem a gravidez, apontou o jornal El País 

(SAHUQUILLO, 2016a).  

Ademais, deve-se começar um diálogo com a cidadania, 

a respeito do motivo pelo qual está ocorrendo este cenário em 

igualdade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. 

A América Latina tem suas particularidades em relação 

a esses temas. Em um contexto de extrema desigualdade, as 

elites de um lado e uma população extremamente pobre e 

marginalizada de outro, as diferenças, o machismo, a violência 

e falta de controle que as mulheres têm sobre seus próprios 

projetos de vida ainda prevalecem, embora já haja uma 
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legislação que resguarde essas situações. Essa discussão 

também gira em torno de outro domínio: as religiões (YAMIN, 

2016). 

As religiões, algumas vezes, inserem preceitos que em 

muitos casos restringem o direito das populações femininas de 

se pouparem de sentimentos negativos mesmo diante de 

circunstâncias comprovadas pela ciência. Esses fatos 

subjugam o poder de decisão da mulher a qual se submete aos 

preceitos já existentes (BUARQUE, 2016). 

Em primeiro lugar, a América Latina como região, em sua 

grande maioria católica, encontra um delicado conflito religioso. 

Mulheres grávidas expostas ao Zika vírus e que podem estar 

carregando fetos com sérios defeitos cerebrais não são 

permitidas a realizar abortos, de acordo com o Vaticano.  

A Igreja Católica ressalta sua oposição ao aborto em 

todas as circunstâncias, enquanto mulheres na América do Sul 

estão desesperadamente tentando terminar suas gestações 

pelo medo de darem luz a bebês com microcefalia 

(SHERWOOD, 2016) . “Mulheres grávidas em todo o Brasil 

estão em pânico”, disse Silvia Camurça, diretora do SOS Corpo, 

um grupo feminista em Recife- Brasil. “O medo do Zika vírus 

nos dá uma rara abertura para desafiar o fundamentalismo 

religioso que coloca a vida de milhares de mulheres em risco no 

Brasil todos os anos para manter leis e condutas da Idade 

Medieval” (ROMERO, 2016). 

O jornal The New York Times destaca que o assunto é 

difícil, pois é novo, requer uma complexa discussão e grande 

parte de influência religiosa persiste, fato este que exarceba a 

polêmica em torno do assunto (ROMERO, 2016). 

O aborto é uma questão polêmica na qual a mulher se 

depara e pode envolver o organismo em quatro planos diversos: 

a lesão causa a dor corporal relacionado ao próprio aspecto 
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fisiológico, enquanto o impacto psíquico repercute na 

sensibilidade relacionado a afetividade pelo ser que se perde, 

imaginário associado as ideações positivas ou negativas 

relacionadas a gravidez e simbologia que aquele evento traz na 

percepção da mulher. Dessa forma, pode aparecer uma dor 

inconsciente, mas que traz grandes repercussões gerais na 

saúde. 

Em meio a essa série de conflitos morais e sociais, a 

mulher se encontra com a maior e mais íntima dor: a dor 

psíquica de seus conflitos internos.  

A dor causada pela infecção do Zika vírus é rapidamente 

superada; a verdadeira dor reside no momento em que a mulher 

é forte o suficiente para começar a se preocupar com as 

consequências do vírus em seu bebê. “É um momento de 

solidão”, diz uma grávida. “Estar grávida com Zika não é algo 

que se pode conversar com sua mãe, já que é um assunto tão 

novo. Mal posso esperar para ter meu bebê em meus braços e 

ver com meus próprios olhos que ele está bem” (FISHER; 

PARTLOW, 2016). 

O medo, a incerteza e a ansiedade são sentimentos 

inevitáveis que acompanham a grávida em seus nove meses de 

gestação, afirma o The New York Times (SAINT-LOUIS, 2016).  

O Estado é apresentado como "responsável pela 

epidemia de Zika", por não ter erradicado o mosquito. Nesse 

caso, constitucionalmente, as mulheres não poderiam ser 

"penalizadas pelas consequências de políticas públicas falhas", 

entre elas a microcefalia. (DINIZ, 2016a,b,c,e). 

É preciso garantir a todas as mulheres, e não só às que 

têm acesso a serviços de saúde ou podem pagar um aborto 

ilega, diz Diniz (2016a,b,c).  
Autorizar o aborto não é levar as mulheres a fazê-

lo. Quem tem dinheiro e quer já faz. Justamente 
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quem tem mais necessidade não pode ser privado 

do direito de escolher sobre a própria vida. 

Desse modo, o desenvolvimento da dor psíquica no 

contexto da microcefalia e aborto perfaz uma narrativa clássica 

que circunda essas mulheres e seus filhos. 

Os seres humanos nunca estão tão mal protegidos 

contra o sofrimento como quando eles amam. Nunca estão tão 

irremediavelmente infelizes como quando eles estão no 

território das incertezas das coisas pertencentes  à pessoa 

amadas ou o seu próprio amor (FISHER; PARTLOW, 2016; 

ROMERO, 2016; DINIZ, 2016a,b,c,e; SAHUQUILLO, 2016a). 

As reportagens e as entrevistas destacam claramente o 

paradoxo incontornável do desespero para mulheres em idade 

reprodutiva, ou seja,: mesmo sendo uma condição constitutiva 

da natureza humana, ser mãe, traz em seu espaço o amor 

enquanto premissa insuperável dos sofrimentos.  

Nesse sentido, o desamparo circunda de maneira 

particular as que vivem nas terras do Zika. São mulheres 

comuns, porém anônimas para as políticas de reconhecimento 

do sofrimento em uma sociedade tão desigual quanto a 

brasileira, porque são nordestinas e pobres (DINIZ, 2016e; 

SAHUQUILLO, 2016a). 

 

CONCLUSÕES  

 

Fortes indícios apontam para o risco do desenvolvimento 

de microcefalia e o vírus Zika, em mulheres grávidas. Tal 

constatação é uma importante fonte de ansiedade, expectativa 

e angústia para todas as mulheres em idade fértil.  

Em meio a esse quadro epidêmico, a dor psíquica que é 

gerada no imaginário feminino toma uma grande proporção 

mundial, sendo ressaltada em jornais renomados de grande 
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circulação nacional e internacional. As dores que foram 

expostas em cada redação flutuam em diferentes âmbitos da 

vida feminina, desde conflitos internos, violência de gênero, 

estresse, medo, insegurança, tortura psicológica, luto, solidão, 

entre outros diversos tipos de sofrimento psíquico. 

As repercussões da dor psíquica nessas mulheres 

remetem a reações particulares às possibilidades de perda. O 

aborto surge como reação defensiva e protetora. Nesse sentido, 

diversas reflexões são expressas pelos jornais no intuito de 

considerar as circunstâncias que desencadeiam a força do 

desejo, enquanto instância externa como interna do limite 

tolerável pela doença.  

A dor da mulher em meio a essa importante questão de 

saúde pública deve ser investigada com maior cuidado e 

atenção. Maiores estudos em termos psicoemocionais 

necessitam ser promovidos a fim de abranger o sofrimento 

feminino sob uma óptica mais ampla e próxima da realidade 

enfrentada por essas mulheres. Apenas assim, a mulher poderá 

ser assistida não só perante um risco biológico, mas também 

ser considerada em seus planos social, psicológico e 

emocional. 
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RESUMO: A Organização Mundial de Saúde estabeleceu no 
ano de 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, 
considerando a prioridade estabelecida o Brasil instituiu o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 
implantou seis protocolos para orientação dos profissionais, 
sendo a identificação correta do paciente parte integrante 
dessas medidas. Com isso, o artigo buscou reunir e sintetizar o 
conteúdo literário produzido sobre o Sistema de Identificação 
do Paciente no Brasil, classificando-se como uma Revisão 
Integrativa. Após seleção, 6 artigos compuseram a amostra 
final, após serem submetidos aos critérios de inclusão 
definidos. Dos artigos selecionados, 66,7% (n=4) foram 
publicados no ano de 2015, 16,7% (n=1) no ano de 2013, sendo 
o mesmo percentual de 16,7% (n=1) no ano de 2017, obtendo 
a prevalência de estudos com abordagem quantitativa (66,6% - 
n=4), e realizados nas regiões Sul (50% - n=3) e Sudeste 
(33,3% - n=2) do país. Nos estudos analisados apesar da 
conformidade quanto à identificação das pulseiras, foram 
observadas inconformidades quanto às condições da pulseira, 
ilegibilidade e registo da presença da pulseira em prontuários. 
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Concluiu-se que embora haja desenvolvimento de pesquisas 
sobre a segurança do paciente, a literatura específica acerca da 
identificação do paciente, ainda é escassa, contrapondo o seu 
grau de importância na prevenção de erros e eventos adversos. 
Palavras-chave: Segurança do paciente. Identificação do 
paciente. Pulseiras. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde estabeleceu no ano de 

2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o 

propósito de reduzir o risco de danos desnecessários 

associados ao cuidado de saúde, instituindo medidas para a 

segurança do paciente e qualidade dos serviços de saúde 

(OMS; 2009). 

Considerando a prioridade dada pela OMS à segurança 

do paciente nos serviços de saúde, o Brasil instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), lançado em 1º de 

abril de 2013 por meio da Portaria nº 529 do Ministério da Saúde 

(BRASIL; 2013), trazendo à tona a discussão da temática. 

O PNPS foi lançado com objetivo de contribuir com a 

qualificação da assistência prestada em todos os 

estabelecimentos de saúde a nível nacional, promovendo e 

apoiando iniciativas voltadas à segurança do paciente, 

permitindo o envolvimento dos pacientes e familiares, 

produzindo e sistematizando conhecimentos sobre o tema, bem 

como ampliando o acesso à essas informações, e ainda, 

incluindo o tema desde o ensino técnico até pós-graduações na 

área de saúde (BRASIL; 2013).  

Segundo a Portaria, um conjunto de protocolos básicos, 

definidos pela OMS, devem ser elaborados e implantados de 

forma a construir uma prática assistencial segura, sendo eles: 
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prática de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde; 

cirurgia segura; segurança na prescrição, uso e administração 

de medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no 

ambiente dos estabelecimentos de Saúde; prevenção de 

quedas; úlceras por pressão; transferência de pacientes entre 

pontos de cuidado; e uso seguro de equipamentos e materiais 

(BRASIL; 2014). 

Especificamente sobre a identificação correta do 

paciente, como parte integrante dessas medidas, objetiva-se 

identificar com segurança o indivíduo submetido a determinado 

tipo de serviço, tratamento ou procedimento, assegurando a 

efetiva ação da qual necessita, prevenindo erros e eventos 

adversos, permitindo ao profissional maior confiança e, 

consequentemente, ofertando um serviço de qualidade 

(MADEIRA, 2014; FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013; 

HOFFMEISTER, 2012; NEVES; TAVARES, 2011; SOUZA; 

SILVA, 2014). 

Como principais medidas a serem executadas dentro da 

identificação correta do paciente, são descritas: a importância 

da identificação dos pacientes antes da realização de 

procedimentos pelos profissionais; o uso de no mínimo dois 

identificadores e protocolos que solucionem os casos de 

mesmo nome, coma e confusão; e o incentivo à participação 

dos pacientes em todas as etapas (HOFFMEISTER, 2012; 

NEVES; TAVARES, 2011; TASE et al. 2013; SOUZA; SILVA, 

2014). 

Erros ligados à identificação correta, como a falta de 

exatidão nas pulseiras com a troca de dígitos no número de 

registro hospitalar, o uso de etiquetas erradas ou dados 

incorretos, incompletos, ilegíveis e casos de indivíduos 

homônimos, pode causar confusão e aumentar o risco de erros 
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e eventos adversos, envolvendo a administração de 

medicamentos e hemocomponentes, realização de 

procedimentos, cirurgias e exames laboratoriais, e ainda, 

confusão no ato de entrega de recém-nascidos a famílias 

erradas (PERRY; SCOTT, 2007; WHO; 2007; TASE et al., 

2013). 

Além do erro nos dados, o processo de identificação 

ainda é susceptível à ocorrência erros como a ausência de 

pulseira por vários dias ou mesmo ao longo de todo o período 

de internação, presença de várias pulseiras de identificação de 

riscos potenciais, e condições das pulseiras inadequadas 

(integridade física) (TASE; TRONCHIN, 2015). 

Atualmente, a inserção de práticas educativas aplicadas 

à saúde é de grande importância quando considerado a 

necessidade de uma reflexão cotidiana sobre o processo de 

trabalho e todos os indivíduos nele envolvidos (DIAS; 2014). 

Desta forma, outro aspecto que merece reflexão é a educação 

e conscientização dos profissionais de saúde frente à 

importância do processo de identificação do paciente, 

independente de fatores como o tempo de internação, as 

condições clínicas, e os cuidados a serem prestados (TASE et 

al., 2013). 

Logo, fundamentando-se a importância da identificação 

para a prática a oferta de uma assistência segura ao paciente, 

o presente artigo tem como objetivo identificar e analisar o 

conteúdo literário produzido sobre o Sistema de Identificação 

do Paciente no Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo caracteriza-se como uma Revisão Integrativa, 

método que permite reunir, sintetizar e aprofundar o 

conhecimento sobre determinado tema, promovendo a 

interligação entre o teórico e o empírico (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008; SOUZA; SILVA, CARVALHO, 2010). 

        Para seleção dos trabalhos, foram considerados artigos 

publicados no período compreendido entre os anos de 2013 e 

2017. As buscas foram realizadas nas bases: biblioteca virtual 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base 

de dados de Enfermagem (BDENF) e, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), utilizando os descritores “Identificação de 

Pacientes” e “Segurança do Paciente”, separados e cruzados.  

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 

artigos científicos, publicados no idioma Português, que 

abordassem a temática proposta, estivessem de acordo com o 

período de tempo pré-estabelecido e se encontrasse 

disponíveis online na íntegra para a leitura do conteúdo.  

Após seleção, 6 artigos compuseram a amostra final, os 

quais foram submetidos a organização e análise do 

conhecimento publicado e para dar visibilidade às principais 

tendências dos estudos foram construídos quadros sinópticos 

com especificidades de cada artigo. Por fim, foi realizada a 

discussão com base nos resultados encontrados e na literatura 

pertinente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram codificados de A1 a A6 

em ordem crescente do ano de publicação. Na Tabela 1, os 

mesmos são detalhados conforme autoria, título do trabalho e 

ano de publicação.  

 
Tabela 1: Caracterização dos artigos científicos conforme 
autoria, título e ano de publicação. 

Código Autor Título Ano 

A1 TASE, T. H. et al. Identificação do 
paciente nas 
organizações de 
saúde: uma 
reflexão 
emergente 

2013 

A2 TASE, T. H; 
TRONCHIN, D. M. 
R. 

Sistema de 
identificação de 
pacientes em 
unidades 
obstétricas e a 
conformidade das 
pulseiras 

2015 

A3 SOUZA, S. et al. Identificação da 
criança na 
pediatria: 
Percepções dos 
profissionais de 
enfermagem 

2015 

A4 HEMESATH, M. T. 
et al. 

Estratégias 
educativas para 

2015 
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melhorar a adesão 
à identificação do 
paciente 

A5 HOFFMEISTER, 
L. V; MOURA, G. 
M. S. S 

Uso de pulseiras 
de identificação 
em pacientes 
internados em um 
hospital 
universitário 

2015 

A6 MACEDO, M. C. S. 
et al. 

Identificação do 
paciente por 
pulseira eletrônica 
numa unidade de 
terapia intensiva 
geral adulta  

2017 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Em relação aos anos de publicação dos artigos, 16,7% 

(n=1) foram publicados no ano de 2017, 66,7% (n=4) no ano de 

2015, e 16,7% (n=1) no ano de 2013. 

Com relação aos procedimentos metodológicos, os 

artigos variaram entre estudos de cunho teórico, documental, 

quantitativo e qualitativo, sendo a maioria (50% / n=3) de 

abordagem quantitativa. Obtivemos prevalência também de 

estudos realizados nas regiões Sul (50% / n=3) e Sudeste 

(33,3% / n=2) do país.  

As revistas de publicação e as metodologias utilizadas 

nos estudos estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2: Caracterização dos artigos científicos quanto ao local 
de publicação e procedimentos metodológicos. 

Código Revista de 
Publicação 

Metodologia 

A1 Revista Gaúcha 
de Enfermagem. 

Cunho teórico-reflexivo 

A2 Acta Paulista de 
Enfermagem. 

Abordagem quantitativa, 
exploratória, descritiva. 
Local de realização: Clínica 
Obstétrica e Centro Obstétrico 
de um hospital universitário de 
atenção terciária no Município 
de São Paulo. 
Instrumento: formulário para 
analisar presença, quantidade, 
componentes e condições das 
pulseiras. 

A3 Revista Baiana 
de Enfermagem. 

Abordagem descritiva, 
exploratória e qualitativa. 
Amostra: 24 profissionais de 
enfermagem. 
Local: Unidade de Internação 
Pediátrica de um Hospital 
Universitário do Sul do Brasil. 
Instrumento: entrevista 
semiestruturada. 

A4 Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Abordagem descritiva, 
exploratória e quantitativa. 
Loca: hospital universitário de 
grande porte de Porto Alegre 
(RS). 
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Período: entre janeiro de 2013 e 
dezembro de 2014. 
Amostra: 6.201 pacientes 
Instrumento: entrevista. 

A5 Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem. 

Abordagem quantitativa, 
descritiva e transversal. 
Local: hospital universitário de 
Porto Alegre (RS) (unidades de 
internação clínica, cirúrgica, 
materno infantil e pediátrica). 
Amostra:385 pacientes 
Período: novembro de 2012 
Instrumento: método 
observacional. 

A6 Revista de 
Enfermagem 
Referência. 

Caráter descritivo, 
observacional, documental e 
quantitativo. 
Local: uma unidade de terapia 
intensiva (UTI) no Rio de 
Janeiro. 
Instrumento: checklist 
com perguntas relacionadas ao 
uso da pulseira e registros de 
enfermagem 
presentes nos prontuários dos 
pacientes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
A tabela 3 apresenta os objetivos propostos pelos 

estudos e os principais resultados obtidos. 
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Tabela 3: Caracterização dos artigos elencados quanto aos 
objetivos e principais resultados apresentados. 

Cód. Objetivo Resultados 

A1 Destacar os 
elementos 
constituintes do 
processo de 
identificação do 
paciente por meio 
de pulseiras e 
refletir acerca da 
implementação 
desse processo nas 
instituições 
hospitalares. 

A pesquisa destacou que 
embora haja desenvolvimento 
no que diz respeitos às 
discussões e as iniciativas da 
segurança do paciente, ainda 
há lacunas no que tange à 
implementação efetiva e ao 
monitoramento dos protocolos 
de identificação do paciente. 

A2 Avaliar a 
conformidade das 
pulseiras de 
identificação de 
mulheres na clínica 
obstétrica e seus 
neonatos no centro 
obstétrico. 

No protocolo de identificação 
das gestantes (Clínica) a 
conformidade geral foi de 
58,5%, já a conformidade do 
protocolo do recém-nascido 
(Centro Obstétrico) foi de 
22,3%. Quanto às etapas do 
protocolo (presença e 
quantitativo, componentes de 
identificação e condições da 
pulseira), tanto para as 
gestantes como para os recém-
nascidos, o maior percentual 
de conformidade ocorreu nos 
componentes de identificação 
(93,4%) e o menor nas 
condições da pulseira (70%). 
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A3 Conhecer as 
percepções dos 
profissionais de 
enfermagem sobre 
a identificação do 
paciente pediátrico 

Os profissionais reconhecem a 
identificação do paciente 
pediátrico como essencial para 
o aprimoramento da segurança 
de ambos, visto que todos os 
envolvidos no processo de 
cuidado terão implicações. 

A4 Analisar o impacto 
de ações 
educativas nos 
resultados do 
indicador de adesão 
à verificação da 
pulseira de 
identificação de 
pacientes, antes da 
realização de 
cuidados de maior 
risco. 

Foi percebido um aumento do 
percentual de adesão ao uso 
da pulseira de identificação do 
paciente a partir da 
implementação das 
estratégias. 

A5 Avaliar o uso da 
pulseira de 
identificação em 
pacientes 
hospitalizados em 
unidades de 
internação. 

Verificou-se que 369 (95,8%) 
encontravam-se com a pulseira 
de identificação, desses 323 
(83,9%) encontravam-se com a 
pulseira corretamente 
identificada. Dentre as 
inconformidades encontradas 
nas demais, as principais 
foram: nomes incompletos, 
números de registros 
diferentes, ilegibilidade dos 
dados e problemas na 
integridade das pulseiras. 
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A6 Analisar os 
procedimentos de 
identificação de 
pacientes críticos 
pelo uso da pulseira 
e caracterizar os 
registos realizados 
pelos profissionais 
de enfermagem. 

De 400 observações, 96% 
(n=385) dos pacientes estavam 
com a pulseira de identificação, 
dessas 5,45% (n=21) não 
estava colocada 
adequadamente e a maioria 
delas apresentava-se íntegra 
(96,62% / n=372). Quanto aos 
registros das mesmas 400, em 
75% dos prontuários havia 
anotações sobre a presença da 
pulseira. 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
Segundo Tase et al. (2013), o avanço das discussões e 

iniciativas sobre a segurança do paciente vai de encontro com 

a existência de lacunas na implementação efetiva e no 

monitoramento dos protocolos de identificação do paciente por 

parte dos profissionais de saúde, gestores de serviços, 

entidades de classe, e do próprio usuário. 

 Em estudo realizado por Souza et al. (2015), os 

profissionais destacaram a importância do processo de 

identificação quanto à realização pelo nome, de forma a não 

utilizar de indicadores que possam gerar confusão, como a 

identificação pelo número do leito. Alertando ainda, sobre o 

cuidado para com nomes iguais ou semelhantes entre os 

pacientes.   

 Tendo em vista que a identificação do paciente antecede 

a realização de muitos cuidados, a porcentagem de indivíduos 

corretamente identificados em todas as instituições deveria 

aproximar-se dos 100% (HOFFMEISTER; MOURA, 2015).  
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Entretanto, a literatura aponta para a ocorrência de 

incoerências durante esse processo, como identificado por 

Tase e Tronchin (2015), que ao estudar a conformidade das 

pulseiras de identificação em 800 oportunidades (sendo 400 

mulheres, entre gestantes e puérperas, e 400 neonatos) 

observaram que apesar do índice de conformidade ter sido 

superior ao da não conformidade (58,5%), a diferença entre 

eles foi mínima (17,0%), indicando fragilidade no processo de 

identificação das gestantes/puérperas. Com relação à 

identificação dos neonatos, verificou-se a prevalência da não 

conformidade com o protocolo, sendo três vezes maior quando 

comparada com apenas 22,3% de conformidade, apontando 

para possíveis agravos na assistência e consequente 

comprometimento da segurança do neonato.  

O estudo acima citado analisou também os componentes 

de identificação, a presença, o quantitativo e as condições das 

pulseiras, e constatou que tanto nas puérperas/gestantes 

quanto nos neonatos o maior percentual de conformidade 

relacionava-se aos componentes da identificação, contrapondo 

o menor percentual alcançado pelas condições da pulseira. 

Pesquisa realizada nas unidades de internação clínica, 

cirúrgica, maternoinfantil e pediátrica de um hospital 

universitário de Porto Alegre (RS), destacou que dos 385 

pacientes participantes, 369 (95,8%) encontravam-se com a 

pulseira de identificação, e desses, apenas 83,9% (323) 

apresentavam identificação compatível com o Procedimento 

Operacional Padrão de identificação do paciente preconizado 

pela instituição. Os principais elementos que foram encontrados 

em desconformidade com os requisitos preconizados foram: 

não integridade da pulseira, ilegibilidade, e discrepâncias entre 

o registro manual na pulseira e o registro nos prontuários on-
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line em elementos como nome e número do registro do paciente 

(HOFFMEISTER; MOURA, 2015).  

Macedo et al. (2017) destaca ainda que muitas 

informações são perdidas devido a inexistência, ou a realização 

de forma inadequada/incompleta, do registo da presença da 

pulseira em prontuários (presença e condições das pulseiras, 

trocas, e colocação de novas pulseiras). Fazendo-se 

necessário uma constante reafirmação e estimulação dos 

profissionais para o realizarem conforme as determinações do 

protocolo.  

Em seu estudo, Macedo et al. (2017), após realização de 

400 observações relacionadas ao uso das pulseiras de 

identificação,  pôde perceber que em apenas 75% 

(n=301) dos casos haviam registros de informações nos 

prontuários acerca do uso das mesmas. E identificou ainda que 

das 400, em 385 (96%) observações os pacientes estavam 

identificados com a pulseira. No entanto, destaca erros 

relacionados à colocação das mesmas. Em alguns pacientes 

(5,45% / n=21) a pulseira estava colocada de forma que 

dificultava a visualização destas pelos profissionais, postas 

abaixo de contenções mecânicas ou de ataduras para 

aquecimento de membros, e em outros casos foram 

identificadas fixações frouxas, garroteamento do membro, e 

fixação na cama do paciente. 

Buscando conhecer as percepções dos profissionais de 

enfermagem sobre a identificação do paciente na área da 

pediatria, Souza et al. (2015) constatou que os profissionais 

entendem ser a identificação um fator importante sobre o 

quesito segurança, destacando que os mesmos, reconhecem 

que alguns erros relacionados à administração de 
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medicamentos decorrem de falhas ocorridas no processo de 

identificação.  

O reconhecimento dos erros por parte dos profissionais 

representa um avanço na direção de mudanças positivas na 

qualidade do cuidado oferecido (SOUZA et al. 2015).  

Hemesath et al (2015) constatou que após a realização 

de campanhas educativas e reforço da rotina houve uma 

melhora na adesão, por parte dos profissionais, com relação à 

verificação das pulseiras de identificação antes da prestação de 

cuidados aos pacientes. 

Assim, além da implementação de novas rotinas que 

busquem o aumento da segurança dos pacientes, a realização 

de campanhas educativas com os profissionais envolvidos no 

sistema pode melhorar a adesão dos mesmos com relação à 

verificação da identificação do paciente, e consequentemente 

assegurar a oferta de um serviço qualificado (HEMESATH et al. 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Embora haja desenvolvimento de pesquisas sobre a 

segurança do paciente, a literatura específica acerca da 

identificação do paciente como um dos integrantes 

componentes do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, ainda é escassa. Tal escassez contrapõe-se ao grau 

de importância da temática na prevenção de erros e eventos 

adversos, e consequentemente, possibilita maior 

vulnerabilidade na realização dos procedimentos. 

 A análise dos estudos permitiu observar que apesar da 

identificação através do uso das pulseiras nos pacientes, 

inconformidades quanto aos padrões preconizados pelo 
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protocolo são relatadas, principalmente no que diz respeito ao 

uso de identificadores corretos e às condições das pulseiras. 

Fato este que revela a fragilidade na prestação do serviço 

oferecido, e consequentemente, na qualidade da assistência 

prestada ao paciente. 

 Desta forma, tendo em vista a relevância do tema e as 

falhas relatadas, se faz necessário o desenvolvimento de novas 

pesquisas com foco nos mecanismos de identificação e suas 

fragilidades, de forma a embasar o desenvolvimento de 

alternativas para otimização do mesmo. Destacando ainda a 

importância da promoção de capacitações regulares aos 

profissionais da saúde, visando a qualificação do processo de 

identificação dos pacientes e consequente diminuição dos 

riscos e agravos relacionados. 
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RESUMO: O ensino dos primeiros socorros se torna uma 
questão indispensável. Define-se como a primeira assistência 
prestada em situação de emergência que visa a sobrevivência 
do acometido. Trata-se de uma descrição da experiência de um 
grupo de extensionistas em um projeto de extensão intitulado 
“Grupo de Gestantes: perspectivas para uma gestação, parto e 
puerpério saudáveis - 2018”, das Faculdades Nova Esperança, 
localizada em João Pessoa, Paraíba. O projeto conta com 
contribuições de conteúdos que buscam desenvolver o preparo 
ainda melhor e mais completo da gestante e mãe. No início de 
cada semestre letivo, realiza-se uma análise para identificar 
quais conteúdos são de maiores importâncias a serem 
compartilhados. Sendo assim, compreendeu-se a necessidade 
de convidar um projeto de extensão da faculdade, que são 
especificamente da área de atendimento pré-hospitalar, 
podendo dessa forma contribuir de maneira mais significativa 
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com a execução de um minicurso sobre o suporte básico de 
vida. O presente estudo tem como objetivo relatar as 
experiências vivenciadas pelas extensionistas do projeto de 
extensão destinado às gestantes em um minicurso ministrado 
pelo projeto de extensão Facene no atendimento pré-hospitalar. 
Os resultados apontaram que o conhecimento sobre a temática 
ainda encontrava-se insatisfatório, sendo prevalentes alguns 
costumes antigos. Contudo, através do tema abordado, 
puderam ser desmistificados os mitos existentes, contribuindo 
assim para uma formação e compreensão adequadas quanto 
às medidas interventivas de primeiros socorros.  
Palavras-chave: Gestantes; Primeiros Socorros; Educação em 
Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto que agravos em saúde 

acontecem frequentemente, no ambiente de trabalho, no 

trânsito, ou até mesmo em ambiente familiar, o ensino dos 

primeiros socorros a leigos se torna um assunto indispensável. 

Pode ser definido como a primeira assistência prestada em 

situação de emergência que visa a sobrevivência do acometido. 

A avaliação e intervenção podem ser realizadas por um 

indivíduo presente possuindo recursos ou não, porém, é 

necessário que o mesmo tenha conhecimento sobre algo que 

irá realizar (VANCINI-CAMPANHARO et al., 2016). 

  Segundo a American Heart Association (AHA), o suporte 

básico de vida (SBV), pode ser definido como conjunto de 

medidas não invasivas adotadas com objetivo de retardar a 

morte cerebral até que se possam instituir as medidas de 

suporte avançado de vida (SAV), situações de emergência 

como: desmaios, crises convulsivas, obstruções de vias aéreas 
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e parada cardiorrespiratória (PCR), precisam da atuação dessa 

assistência (AHA, 2015).  

Estudos apontam que entre 10,7 e 65,0% dos leigos 

prestam primeiros socorros, dos quais cerca de 83,7% são 

dados de maneira incorreta. Além disso, pesquisas têm 

demonstrado ser escasso o número de leigos com 

conhecimentos sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR), 

revelando que 39,0% deles estariam dispostos e preparados 

para realizar uma Reanimação Cardiopulmonar (RCP) (VIANA 

NETO et al., 2017). 

Na gestação, a busca por conhecimentos relacionados 

ao bebê como também para as mães são constantes. A 

obstrução de vias aéreas em recém-nascidos, que podem 

acontecer durante a alimentação, o medo de tomar iniciativas e 

executar uma ação errada constituem a maior barreira e 

preocupações nas mães quanto a desobstrução da via, tendo 

em vista o alto índice de engasgamentos em recém-nascidos 

(VANCINI-CAMPANHARO et al., 2016). 

O ensino de SBV para gestantes é primordial, pois trata 

de competências que ajudam no socorro imediato e eficaz, 

tanto para mãe quanto para o bebê, mantendo fora de risco até 

a chegada de um SAV. Os ensinamentos devem ser 

repassados para seus familiares, como também a comunidade, 

objetivando capacitar pessoas leigas frente aos processos, a 

intoxicação de sulfato de magnésio, as síndromes coronarianas 

agudas, a pré-eclâmpsia, dissecção aórtica, embolia pulmonar, 

acidente vascular encefálico, embolia amniótica, trauma e 

overdose de drogas (VIANA NETO et al., 2017). 

 A PCR pode ser entendida como a interrupção da 

atividade mecânica cardíaca, confirmada pela ausência de 

responsividade, apneia e ausência de sinais de circulação, tem 
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como intervenção a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Na 

gestação considera-se a existência de dois pacientes, o 

binômio mãe/filho com isso as manobras durante a RCP de uma 

gestante são cautelosas e recomendadas. As possíveis causas 

de PCR maternal devem ser investigadas, para determinar 

adaptações nas condutas no SBV e SAV na gestante, 

aumentando assim as chances de sobrevida para o binômio 

materno-fetal em bom estado neurológico (VANCINI-

CAMPANHARO et al., 2016). 

 A educação em saúde deve ser evidenciada pela 

educação popular, que valoriza os saberes, o prévio 

conhecimento da população atendida, e não somente o 

conhecimento científico produzindo uma troca de saberes entre 

as gestantes e a equipe. (FALKENBERG et al., 2014). Nossa 

proposta de realizar a oficina de primeiros socorros para o grupo 

de gestantes buscou ampliar saberes sobre essa prática e 

sanar dúvidas das mesmas. 

 Partindo do pressuposto da discussão, e 

compreendendo a importância do conhecimento sobre os 

primeiros socorros na gestação e em situações cotidianas, o 

presente estudo tem como objetivo relatar as experiências 

vivenciadas pelas extensionistas de um projeto de extensão 

destinado às gestantes em um minicurso ministrado pelo 

projeto de extensão Facene no atendimento pré-hospitalar 

sobre suporte básico de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma descrição da experiência de um grupo 

de extensionistas em um projeto de extensão intitulado “Grupo 

de Gestantes: perspectivas para uma gestação, parto e 
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puerpério saudáveis - 2018”, das Faculdades Nova Esperança, 

localizada no município de João Pessoa, Paraíba. O grupo é 

composto por 2 docentes, 4 discentes da graduação de 

enfermagem e 2 discentes da graduação de medicina, o projeto 

conta com um público-alvo estimado em 30 (trinta) gestantes 

por semestre. São desenvolvidas semanalmente atividades 

voltadas a educação em saúde, realizadas na referida unidade. 

O projeto intitulado “Facene no Atendimento Pré-Hospitalar – 

(FAPH)”, também das Faculdades Nova Esperança, tem o 

objetivo de capacitar o cidadão para condutas emergenciais, 

desenvolvendo cursos de primeiros socorros, realizando 

palestras educativas e proporcionando o atendimento pré-

hospitalar a grupos de pessoas previamente estabelecidos. No 

dia 07 de Novembro do corrente ano, o projeto FAPH 

desenvolveu com as futuras mães um minicurso sobre o 

suporte básico de vida. A oficina foi ministrada através de 

conteúdo prático e teórico, no qual foi utilizado slides e 

simulações para melhor compreensão. Os temas abordados 

foram desmaio, crise convulsiva, desobstrução de vias aéreas 

e parada cardiorrespiratória. O projeto de gestantes conta com 

contribuições de conteúdos que buscam desenvolver o preparo 

ainda melhor e mais completo da gestante e mãe. 

 

A oficina foi desenvolvida em 3 momentos: 

 

1) A explanação do conteúdo - Esse primeiro momento 

é utilizado para expor a temática, sanando as possíveis dúvidas 

que eventualmente venham a surgir.  

2) Dinâmica com as participantes - No segundo 

momento, efetuamos uma dinâmica com as gestantes do 

projeto, no qual realizamos jogos de perguntas e interações, 
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buscando fixar o conteúdo e estreitar os vínculos com as 

mesmas.  

3) A distribuição do lanche - O terceiro momento é 

formado para uma descontração de todos, realizamos um 

lanche com as participantes, organizadores do projeto e 

convidados. 

 

As oficinas são planejadas com base na educação em 

saúde, e na execução são utilizados recursos metodológicos, 

sendo um dos principais à roda de conversa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    Reconhecimento da necessidade 

 

    No início de cada semestre letivo, realiza-se uma análise para 

identificar quais conteúdos são de maior importância para 

serem compartilhados com as gestantes. Sendo assim, 

compreendeu-se a necessidade de convidar um projeto de 

extensão da faculdade, que é especificamente da área de 

atendimento pré-hospitalar, podendo dessa forma contribuir de 

maneira ainda mais significativa com a execução de um 

minicurso sobre o suporte básico de vida. Qualquer estratégia 

de educação em saúde deverá ser pensada para o melhor 

aproveitamento tanto da equipe responsável pelo conteúdo, 

como das gestantes, utilizando o máximo que puder de palavras 

compreensíveis e simulações práticas, visto que a maioria são 

pessoas leigas.  
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Execução da intervenção 

  

O público-alvo é constituído de 30 gestantes, no dia da 

execução contou com a presença de 12 participantes. A 

intervenção foi planejada pelas extensionistas do projeto 

“Grupo de Gestantes: perspectivas para uma gestação, parto e 

puerpério saudáveis - 2018” das Faculdades Nova Esperança, 

João Pessoa, Paraíba. Foi executada por 4 extensionistas e 2 

egressos do projeto de extensão FAPH, sob a supervisão de 

dois docentes. A idealização da estratégia foi composta por 

elaboração de material visual (slides) e uso de manequins, 

desfibrilador externo automático, para identificação das 

manifestações clínicas, disponibilizados pela instituição de 

ensino superior. 

A professora colaboradora do projeto do FAPH, explicou 

o motivo da presença delas no ambiente, posteriormente os 

extensionistas apresentaram-se, informando o nome, curso e 

em qual período estavam. Após isso iniciaram uma discussão 

sobre desmaio, crise convulsiva, obstrução de vias aéreas e 

parada cardiorrespiratória.  Foram expostos os significados, 

sinais e sintomas, causas e o que fazer ou não fazer, 

desmitificando os mitos existentes quanto a cada item. Ao 

passo que a atividade era realizada, havia o estímulo constante 

à participação de todos, com esclarecimento de dúvidas e 

fortalecimento dos saberes individualizado, no qual, as próprias 

gestantes participaram da demonstração, sendo pensado nos 

tipos de manobras que iriam realizar, visto que para elas são 

mais dificultosos por causa da circunferência abdominal. 

Após a atividade, houve a abertura para que o 

compartilhamento de experiências vivenciadas pelas gestantes 

fossem abordados. O terceiro momento consistiu na avaliação 
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da efetividade da intervenção, cujas perguntas eram 

direcionadas as participantes de maneira aleatória, havendo 

respostas apropriadas com aquilo que foi compartilhado 

durante a execução.  

Para finalização do momento, houve agradecimentos e 

todos foram convidados para realização do lanche coletivo.  

A oficina foi planejada pensando em sua execução 

baseada na Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE®). Essa classificação reúne, em uma 

mesma classificação, termos e conceitos de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem. Desta forma, 

representa um importante instrumento de informação para 

descrever os elementos da prática clínica, promover mudanças 

por meio da educação, administração e pesquisa e prover 

dados que identifiquem a contribuição da Enfermagem no 

cuidado em saúde. Seu uso resulta em maior visibilidade e 

reconhecimento profissional, promovendo mais autonomia à 

profissão. 

Os eixos da CIPE® e os elementos da intervenção 

podem ser visualizados no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Eixos da Classificação Internacional da Prática da 

Enfermagem (CIPE®) conforme a temática abordada.  

EIXOS ELEMENTOS DA TEMÁTICA ABORDADA 

Foco Conhecimento sobre o suporte básico de vida 

Julgamento Baixo 

Meios Slides e manequins para demonstração 

Ações Palestra educativa com a interação entre 

as facilitadoras e participantes 
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Tempo 
Sala reservada do projeto Grupo de Gestantes 

(duração: 1 hora e 30 minutos) 

Localização 
Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova 

Esperança 

Cliente 
Participantes do projeto de extensão Grupo de 

Gestantes 

       Fonte: Pesquisa direta, 2018.  

 

O FAPH iniciou a palestra falando sobre as condutas 

emergenciais durante o desmaio. Momento em que surgiram 

dúvidas das participantes, as quais foram sanadas pela equipe 

do FAPH.  

Podemos entender o desmaio como a síncope, consistindo 

em uma perda transitória da consciência decorrente de 

hipoperfusão, caracterizada pelo início rápido, de curta duração 

e recuperação espontânea completa. Está associada à 

incapacidade de manter o tônus postural. Tendo como fatores 

causais alimentação, estado emocional, fatores relacionados às 

atividades diárias, dor intensa e problemas de saúde (LUIZ et 

al., 2014).  

Durante a palestra, as participantes realizaram 

indagações sobre as condutas que realizavam diante do 

desmaio, no qual houve relatos de que as mesmas utilizavam 

lenços com perfume, álcool, ou até mesmo jogavam água no 

rosto para fazer com que o indivíduo acometido retornasse 

novamente ao estado de consciência adequado. Essa é a 

conduta adotada por leigos que não sabem como agir frente a 

essa situação, e acabam executando o conhecimento popular. 

As práticas adotadas por leigos no primeiro momento acabam 

tendo influências das medidas utilizadas pelos familiares, 
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amigos e vizinhos. Os costumes antigos, as crenças, tudo isso 

contribui para a influência da adoção da medida incorreta.  

Os desmaios são ainda mais comuns no início da 

gravidez porque é quando a placenta está sendo formada e o 

corpo da mulher ainda não conseguiu produzir todo o sangue 

que o seu corpo, a placenta e o bebê precisam. Sendo assim, 

torna-se necessário a alimentação correta, evitando a 

hipoglicemia (YARLAGADDA et al., 2010).  

Como forma correta de reverter o quadro do desmaio, é 

imprescindível a elevação dos membros inferiores de forma 

inclinada e sem curvaturas, para uma melhor circulação 

sanguínea, melhorando a oxigenação (ARNAR, 2013). Os 

extensionistas do projeto FAPH realizaram a demonstração de 

como deve ser realizado, esclarecendo o motivo das práticas 

antigas das quais conheciam estarem incorreta, podendo 

prejudicar ainda mais o quadro do acometido. Dessa forma, foi 

sanado as dúvidas das participantes.   

 Outro tópico abordado foi à crise convulsiva, que pode 

ser prevenida e controlada em até 70% dos pacientes. 

(BRASIL, 2018). O não tratamento é um risco à morte súbita e 

a traumatismos. As causas da epilepsia podem ser genéticas 

ou adquiridas. As convulsões são episódios anormais da 

atividade motora, sensorial, autônoma física, e resultam da 

descarga súbita excessiva dos neurônios cerebrais. Sua 

principal manifestação é descrita como enrijecimento do corpo 

(contrações musculares súbitas), causando perda de equilíbrio 

e queda ao solo, seguida de relaxamento e contração de grupos 

musculares, podendo ter ou não relaxamento dos esfíncteres 

vesical e intestinal. A convulsão é o tipo de crise mais associado 

ao estigma, à morbidade e à mortalidade (HOPKER et al., 

2017).  
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 As práticas adotadas pelos leigos acabam sendo 

condutas que possam prejudicá-los em alguma situação, 

relatos realizados pelas gestantes, identificou que as mesmas 

utilizam de maneiras erradas, tentando acordar o acometido, 

oferecendo-lhe água, e buscando deixar a língua estirada para 

que não se engasgue. O pensamento dessa maneira acaba 

sendo algo prejudicial, visto que o indivíduo estará inconsciente, 

porém com a sua força ativa, o que poderá causar uma lesão 

na pessoa que estiver auxiliando.  

 O projeto FAPH, ensinou as medidas corretas a serem 

tomadas, colocando o acometido de forma lateralizada para que 

não ocorra a aspiração da secreção e consequentemente 

bloqueio das vias aéreas, deixando as roupas mais folgadas, e 

removendo objetos que possam machucá-las durante a crise. 

Após isso, os extensionistas informaram a importância de 

encaminhar para um serviço especializado após a cessação da 

convulsão.  

O terceiro tópico abordado pelos extensionistas foi sobre 

a obstrução de vias aéreas. Conforme a definição do Ministério 

da Saúde, o engasgo é uma manifestação do organismo para 

expelir alimento ou objeto quando estes seguem erradamente 

pela traqueia, durante a deglutição, causando obstrução das 

vias aéreas, podendo resultar em insuficiência respiratória, 

inconsciência e morte se não adotadas medidas corretivas 

(BRASIL, 2017).  

Na palestra ministrada, com o escopo de melhor 

abordagem e fixação do assunto pelas gestantes, foi realizada 

uma simulação de uma paciente consciente apresentando uma 

obstrução grave das vias aéreas por corpo estranho sendo 

atendida por pessoas capacitadas. Demonstraram que, 

primeiramente, deve-se perguntar à vítima se ela está 
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engasgada, caso ela consiga responder, ainda que com 

dificuldade, indica que trata-se de uma obstrução parcial. 

Todavia, caso ela não apresente resposta, apenas agarrará o 

pescoço com as duas mãos, confirmando um caso de obstrução 

total. Diante disto, devemos iniciar rapidamente a manobra de 

Heimlich, a qual proporciona um aumento da pressão 

intratorácica e, consequentemente, cria uma tosse artificial 

reflexa para expulsão do corpo estranho (AHA, 2015).  

Para a execução da manobra de Heimlich, o socorrista 

deve ficar de pé ou ajoelhar-se atrás da vítima e enrolar seus 

braços em torno da cintura da mesma. Depois, cerra-se a mão 

não dominante, colocando o lado do polegar contra o abdome 

da vítima, na linha média, ligeiramente acima do umbigo e bem 

abaixo do esterno, todavia, no caso de gestantes, a mão deverá 

ser posicionada na altura do terço inferior do esterno. Com a 

mão dominante, deve-se agarrar a mão cerrada e a pressioná-

la contra o abdome da vítima, com uma compressão rápida e 

forte para cima, em movimento semelhante à letra “J”. Deve-se 

repetir as compressões até que o objeto seja expelido da via 

aérea ou a vítima pare de responder (BRASIL, 2016). 

Em caso de engasgo em bebês, o socorrista deve 

colocá-lo de bruços em cima do seu antebraço e fazer cinco 

pancadas vigorosas entre as escápulas, logo após deve virá-lo 

de barriga para cima, ainda apoiado em seu antebraço e efetuar 

mais cinco compressões sobre o esterno, com os dois dedos 

posicionados na altura dos mamilos. Tentando sempre 

visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. 

Se não conseguir, deve-se repetir as compressões até a 

chegada de um serviço de emergência. Esses procedimentos 

são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado 

estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de 
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atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros 

para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja 

possível o atendimento especializado (BRASIL, 2016).  

O quarto tópico abordado foi a parada cardiorrespiratória 

(PCR), consiste basicamente na interrupção súbita e brusca da 

circulação sanguínea e da respiração. O tempo é muito 

importante no atendimento à vitima de PCR, tendo em vista que 

a cada minuto que o indivíduo permanece em parada, há a 

perda de 10% de probabilidade de sobrevida. (ESPINDOLA et 

al., 2017) 

Diante de tantos casos de PCR, temos um protocolo que 

deve ser seguido nesses casos, chamado de Ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) para que seja proporcionado um 

aumento da taxa de sobrevida das vítimas, bem como a 

diminuição das sequelas neurológicas. A RCP consiste num 

conjunto de técnicas essenciais que devem ser desenvolvidas 

no momento de resgate de um paciente que se encontra em 

parada cardiorrespiratória, devendo ser efetuada o quanto 

antes, haja vista que após 10 minutos de parada, a lesão 

cerebral torna-se irreversível (GONZALEZ et al., 2013).  

Está habilitado para realizar esse algoritmo em suporte 

básico de vida, os profissionais da área de saúde e as pessoas 

treinadas e capacitadas. Sendo assim, objetivando capacitar as 

participantes do projeto de extensão, foi realizada uma 

simulação de PCR para que elas pudessem aprender na prática 

como proceder nesses casos. Neste cenário, o algoritmo de 

RCP em adultos transcreve que o primeiro passo é priorizar a 

segurança do socorrista na cena, após isso, deve-se checar a 

responsividade da vítima, caso negativa, deve-se chamar por 

ajuda e pedir que alguma outra pessoa acione o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e providencie um DEA 
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(Desfibrilador Externo Automático).  Após tais comandos, 

deve-se verificar os sinais respiratórios e o pulso da vítima, 

simultaneamente. Havendo ausência de ambos os sinais vitais, 

iniciar imediatamente o primeiro ciclo de RCP, o qual consiste 

em 30 compressões torácicas e duas ventilações a cada dois 

minutos, com ritmo de 100 a 120 ipm. Deve-se efetuar diversos 

ciclos até a chegada do DEA ou do SAV ou até o paciente se 

movimentar. Caso o paciente seja pediátrico (até 10 anos), as 

únicas diferenças do algoritmo será o ritmo de até 100 ipm e a 

profundidade da compressão que deverá ser menor, segundo 

protocolo do Advanced Cardiac Life Support (ACLS) (AHA, 

2015).  

A Educação Popular em Saúde visa à abrangência 

interdisciplinar por meio do intercâmbio de saberes entre a 

comunidade, atuais ou futuros profissionais de saúde. Baseado 

nesta pauta e entendendo o dever de aprimoramento do saber 

através do diálogo dinâmico o Projeto de Gestantes da 

Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança 

busca efetuar ações populares semanalmente abordando 

temas diversos, dentre eles, a importância do ensino acerca da 

conduta correta frente a casos de engasgo e de parada 

cardiorrespiratória em gestantes e crianças. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados apontaram que o conhecimento sobre o 

suporte básico de vida ainda encontrava-se insatisfatório, 

sendo prevalentes alguns costumes antigos. Contudo, através 

da temática abordada, puderam ser desmistificados os mitos 

existentes, contribuindo assim para uma formação e 

compreensão adequadas quanto às medidas interventivas de 



A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
NA GESTAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

primeiros socorros. Além de ser transferido o conhecimento 

científico das extensionistas para as participantes, podemos 

desenvolver semanalmente, a cada oficina, uma construção de 

vínculo ainda maior, ofertando uma rede de apoio emocional e 

de atenção à saúde. 
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RESUMO: O nascimento é um acontecimento natural sendo um 
experimento importante vivido entre mulheres, seus familiares 
e a equipe multidisciplinar. O cuidar de enfermagem faz-se 
necessário durante todo o processo do parto e puerpério 
principalmente no que diz respeito ao parto humanizado. O 
objetivo do estudo foi relatar a experiência vivenciada em uma 
Maternidade pública de Natal/RN durante as Práticas Vivencias 
do Cuidado no que tange a importância do cuidado do 
enfermeiro no parto humanizado. Trata-se de um relato de 
experiência vivenciado em uma maternidade pública no 
município de Natal/RN. No estágio, foi possível vivenciar como 
acadêmicos de enfermagem o cuidado integral a puérperas e 
gestantes através de condutas e orientações conforme 
preconizado pela política de humanização no processo da 
parturição. Percebe-se que a enfermagem é uma das 
categorias profissionais que está mais próxima para cuidar das 
parturientes desenvolvendo práticas acolhedoras e educativas 
que auxiliam a mulher na resolução de suas necessidades de 
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cuidado e na melhor tomada de decisão para o binômio. 
Contudo, durante a vivência foi possível observar práticas não 
condizentes com o preconizado como: manobras de Kristeller 
inadequadas, uso banal de ocitocina e falta de orientação às 
mulheres no processo de parto. Portanto, destaca-se a 
importância da preparação profissional para a atuação da 
enfermagem na assistência humanizada durante o parto e 
puerpério as pacientes e aos seus familiares. 
Palavras-chave: Humanização. Parto humanizado. Cuidado 

de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O setor saúde brasileiro possui características peculiares 

na assistência ao parto e nascimento trazendo consigo o 

desenvolvimento de práticas pautado no modelo tecnocrático 

hegemônico através do uso indiscriminado de intervenções e 

tecnologias em detrimento do conforto e efeitos adversos 

ligados  ao processo de parturição. 

Tal fato, defende a rotinização do parto cesário, direito 

da mulher violados e altos índices de mortalidade materna, 

mesmo sendo evidenciado ampliação do acesso aos serviços 

de saúde e melhoras na qualidade do cuidado práticas 

desumanizadoras ainda são muito empregadas no momento do 

parto (MEDEIROS et al., 2016). 

Estima-se que cerca de 51,9% dos partos são do tipo 

cesariana e que as taxas de intervenções no parto, com 

destaque para a infusão endovenosa de ocitocina sintética, a 

amniotomia, a episiotomia, a analgesia intraparto e a manobra 

de Kristeller também estão na mesma proporção (VARGENS; 

SILVA; PROGIANTI, 2017). 
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Não obstante, em preocupação com as intervenções 

desnecessárias, o Ministério da Saúde (MS) reorganização as 

políticas de atenção à saúde da mulher com enfoque pra 

humanização do cuidado ao parto (MEDEIROS et al., 2016). 

A prática da humanização concretiza-se na forma como 

os profissionais atuam no cotidiano dos serviços de saúde. É o 

encontro entre sujeitos responsáveis pelo processo de cuidar – 

profissional-usuário (SILVA et al., 2017). 

O parto humanizado é entendido como um momento 

respeitoso para a mãe, o pai e o filho, no qual o profissional de 

saúde reconhece as necessidades e se dispõe a ajudar, ao 

efetuar procedimento necessários em um ambiente agradável e 

de confiança (LIMA et al., 2015). 

Com isso, foi instituído o o Programa de Humanização 

no Pré-natal e Nascimento (PHPN), com o intuito de reduzir as 

altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal ao adotar 

melhorias no acesso, cobertura e qualidade do 

acompanhamento e da assistência ao parto e puerpério 

(MARTINELLI et al., 2014).  

A implementação da Política Nacional de Humanização 

(PNH), tem por finalidade em apontar e direcionar os princípios 

do SUS, como a equidade, integridade e universalidade nos 

serviços de saúde, o termo humanizar, é tornar benévolo, e 

requer uma transformação, mudança do homem com o meio em 

que está inserido no serviço, é buscar sempre aperfeiçoar as 

suas aptidões através da interação, e assim fornecer um melhor 

atendimento. (BRASIL, 2014). 

Com isso, a enfermeira obstétrica passou a ser 

reconhecida por reinventar relações menos desiguais e por 

agregar a um conhecimento desmedicalizado o respeito pela 

fisiologia do parto (VARGENS; SILVA; PROGIANTI, 2017). 
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Partindo desse pressuposto a assistência do enfermeiro 

é de suma importância no acolhimento das puérperas, seja em 

sua admissão, no alojamento conjunto, em toda sua estadia na 

maternidade, em todo o processo de trabalho de parto e 

principalmente, atuando de forma humana acolhedora e 

humanizadora acatando os aspectos de sua fisiologia, 

realizando massagens de conforto, dando-lhe atenção 

aguardando seu tempo de parir minimizando o sofrimento das 

parturientes (ALMEIDA et al., 2015). 

A humanização ao parto necessita principalmente do 

desempenho dos profissionais de saúde com qualidade, 

respeitando os aspectos de sua fisiologia, reconhecendo os 

aspectos sociais e culturais do nascimento e do parto, 

promovendo a saúde e oferecendo o apoio emocional 

indispensável à mulher e sua família, promovendo a formação 

dos laços afetivos familiares e o vínculo do binômio mãe e filho 

(LIMA et al., 2015). 

Assim sendo, o estudo é relevante tendo em vista a 

contribuição na reflexão do profissional enfermeiro quanto a sua 

importância nos cuidados em todo processo do trabalho de 

parto, do parto, ajudando a mulher a diminuir sua ansiedade e 

seus medos, abordando-a em sua plenitude, levando em 

consideração sua individualidade, suas crenças e seus anseios 

através do estabelecimento do vínculo com ela e sua família.  

Neste contexto o objetivo do trabalho foi relatar a 

experiência vivenciada em uma Maternidade pública de 

Natal/RN durante as Práticas Vivencias do Cuidado no que 

tange a importância do cuidado do enfermeiro no parto 

humanizado. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experíência que abordou a 

problemática desenhada a partir de métodos descritivos e 

observacionais. Assim sendo, o relato de experiência busca 

descrever uma dada experiência vivenciada de modo 

contextualizado e objetivo a partir de um aporte teórico, 

estabelecendo ponderações e reflexões embasadas na 

experiência relatada e no seu respectivo aparato teórico 

(FERNANDES et al.). 

Vivenciado por discentes do sétimo período do Curso de 

Enfermagem do UNIFACEX, a prática ocorreu na Maternidade 

Leide Morais localizada no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, zona Norte do município de Natal/RN, como 

exigência da disciplina Práticas Vivencias do Cuidado a Criança 

e ao Adolescente. Os objetos de experiência foram às mulheres 

no momento de parturição do setor de obstetrícia. 

A Maternidade Leide Morais tem como objetivo de 

garantir uma alternativa de parto mais seguro e com mais 

privacidade para as mulheres. Tendo como foco a 

humanização de todo o processo pelo qual as mães passam 

até o pós-parto.  É permitido o acompanhamento do pai ou de 

algum parente maior de idade e de uma doula durante toda a 

estadia da mãe na unidade, inclusive durante o parto (NATAL, 

2015). 

Na maternidade referida são ofertados serviços de parto 

de risco habitual, parto aquático, parto cesáreo, curetagem 

uterina, aspiração manual intrauterina (AMIU), teste do pezinho, 

teste do olhinho, da orelhinha, vacinas iniciais, ultrassonografia 

com equipamento moderno e ultrassom Doppler. A unidade 

também dispõe de um posto de coleta de leite humano que 
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distribui para alimentação da maternidade do Hospital Santa 

Catarina (NATAL, 2015). 

Neste contexto, conheceu-se a área física da 

maternidade, executou-se diferentes ações como: acolhimento 

da gestante, acompanhamento de gestantes no pré-parto e 

pós-parto, e acompanhamento da equipe da maternidade 

durante o parto. Além disso, foram realizadas rodas-de-

conversa com as mulheres e seus familiares, aplicação de 

métodos não farmacológicos para indução do parto e para alívio 

da dor, e também foi aplicado o processo de enfermagem em 

sua totalidade. 

Para sustentar a discussão dos resultados foi realizada 

uma revisão de literatura.  A busca foi realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) na base de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Literatura Científica e 

Técnica da América Latina e Caribe (LILACS) e Banco de dados 

em Enfermagem (BDENF).  

Os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) utilizados 

foram: humanização, parto, cuidado de enfermagem. Que para 

refinamento do material foi utilizado o operador booleano AND 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Resultados dos cruzamentos dos descritores. 
Natal/RN. 2018. 

CRUZAMENTOS QUANTIDADE 
ENCONTRADA 

QUANTIDADE 
UTILIZADA 

humanização AND parto  1.080 2 
humanização AND cuidado de 
enfermagem 

1.312 3 

parto AND cuidado de enfermagem 7.459 2 
humanização AND parto AND 
cuidado de enfermagem 

267 12 

TOTAL 10.118 19 

Fonte: própria do autor. 
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Os critérios de inclusão adotados foram: artigos em 

língua portuguesa, disponíveis em texto completo e que 

tivessem relação com o objetivo do estudo. Já os critérios de 

exclusão foram artigos duplicados e em forma de carta ao 

editor. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

REFLEXÕES E PRÁTICAS NO MOMENTO DA 

PARTURIÇÃO: EXPERIENCIANDO SABERES 

  

A Humanização do parto significa atuar de forma integral, 

respeitando a fisiologia, os direitos da mulher e suas tomas de 

decisões, fazendo com que ela seja ativa durante o processo, 

valorizando o respeito à individualidade e subjetividade de cada 

gestante.  É um processo em que o profissional tem o papel de 

nortear e não de intervir desnecessariamente, evitando 

condutas que coloquem em risco a mãe e criança (BRASIL, 

2014). 

Destaca-se ainda a autonomia da parturiente sob 

assistência humanizada, e que o cuidado de enfermagem 

prestado as parturientes no momento do parto contribui para 

que as mesmas sintam-se confortáveis com participação ativa 

no momento do nascimento (SILVA; PRATES; CAMPELO, 

2014). 

Neste sentido os cuidados do enfermeiro devem ter início 

na compreensão do que é humanização do parto, pré-parto e 

pós-parto e suas implicações positivas na vida destas mulheres 

ter uma colocação retornado para a atenção as mulheres 

(POSSATI et al., 2017).  
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 No decorrer da Prática Vivencial do Cuidado, pôde-se 

vivenciar como acadêmicos de enfermagem o cuidado integral 

a puérperas, recém-nascido e gestante, dentre os cuidados 

executados conforme preconiza a humanização durante o 

processo da parturição estão: o acolhimento da gestante e de 

seu parente, acompanhamento de gestantes no pré-parto 

fazendo orientações de rotina, exercícios para alivio da dor: 

deambulação massagens de conforto e relaxamento, banhos 

mornos. 

O acolhimento é um momento oportuno para que os 

profissionais da saúde possam demonstrar atenção, interesse 

e disponibilidade, buscando compreender e conhecer as 

expectativas da parturiente e sua família, ao esclarecer as 

dúvidas relacionadas à gestação e ao parto. O acolhimento 

facilita a relação da parturiente com os profissionais, evitando, 

assim, situações de angústia e estresse para a mulher e sua 

família (VERSIANI, 2015). 

Apreende-se assim, que a humanização emerge da 

tentativa de reforçar os princípios da integralidade, equidade e 

acessibilidade, preconizados pelo SUS. (POSSATI et al., 2017). 

A humanização na assistência ao pré-parto, inicia no pré-

natal nas Unidades Básicas de saúde pelo enfermeiro durante 

todo o pré-natal, no qual a gestante é recebida de forma 

acolhedora e estimulada ao parto natural, até a sua chegada na 

maternidade no alojamento e na sala de parto. Dessa forma 

recebe informações de rotina do serviço para gestante seus 

familiares; acolher e acompanhar a gestante até a sala do pré-

parto; orientações sobre a conduta da assistência conforme 

caso clínico. Verificar sinais vitais; proceder registro: referente 

do motivo da internação: perda de líquido, contrações, dor em 
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baixo ventre, dentre outros, bem como realizar exames de 

rotina: VDRL, HIV (RAGAGNIN et al., 2017).  

Diante disso, durante o estágio foi possível oferecer 

orientações acerca de como ocorre o processo de parturição. 

De quais estratégias são possíveis para o alívio da dor (como 

as massagens), fazer a contagem das contrações uterinas e 

como responder a elas, e ainda qual a importância da 

realização de exames sorologicos para a saúde materna e do 

bebê. 

Nesta perspectiva o enfermeiro juntamente com a equipe 

de enfermagem, buscando a humanização voltada a um olhar 

mais holístico, sobretudo em prestar uma assistência 

humanizada observa-se a necessidade em: Promover um 

ambiente com privacidade, tranquilo e seguro para a parturiente 

e seu acompanhante, estimular deambulação, promover 

técnicas de relaxamento (banho, exercícios, etc), realizar 

massagens de conforto ou orientar acompanhante a realizar; 

buscar técnicas para alivio da dor; manter diálogos durante os 

procedimentos (LESSA et al., 2017). 

É importante destacar ainda que, estimulou-se ao banho 

de aspersão com realização de massagens nas parturientes por 

compreender os benefícios trazidos nesse processo e também 

isntigou a deambulação para movimentação da pelves. 

As orientações de enfermagem, no que diz respeito o 

deambular e movimentar-se no decorrer o trabalho de parto, 

principalmente realizando o balanço pélvico, proporciona a 

autonomia, e o protagonismo da mulher e ameniza a tensão e 

as dores (OLIVEIRA; DIAS; FREITAS, 2015). 

Os Banhos de aspersão e imersão, exercícios 

respiratórios e massagens de conforto nas regiões lombar e 

sacral suavizam a dor, ajuda ao relaxamento e aceleram o 



A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

trabalho de parto, além de diminuir as chances de 

intercorrências perinatais (OLIVEIRA; DIAS; FREITAS, 2015). 

Destarte, para que o profissional de enfermagem possa 

apresentar um parto e nascimento humanizados, em primeiro 

lugar, faz-se indispensável dar voz às parturientes, ouvi-las 

suas queixas, seus anseios, desconfianças e esperas e, a partir 

disso, traçar as transformações imprescindíveis para que esta 

mulher tem a melhor estadia em seu parto (LESSA et al., 2017). 

 

ENTRE O PRECONIZADO E A ROTINA DO SERVIÇO: 

VIVENCIANDO ANSIEDADES 

 

No acompanhamento da equipe da maternidade durante 

o parto foi possível perceber que alguns profissionais da equipe 

multidisciplinar cometeram atos de violência obstétrica. 

A violência obstétrica é considerada qualquer atitude 

desrespeitosa, desumanizada, negligente, provocando danos 

e/ou sofrimento psíquico e físico contra o recém-nascido e a 

parturiente. Essas atitudes perpassam todos os níveis de 

assistência, estando presente no atendimento à mulher que 

está no pré-parto; parto e pós-parto, pelos profissionais da 

saúde (ZANARDO et al, 2017). 

Durante a vivência foi possível observar práticas como: 

manobras de Kristeller inadequadas, uso banal da ocitocina 

sem informar a parturiente, e a falta de acompanhamento e 

orientações de rotina para parturiente. 

É válido salientar que os riscos potenciais do uso da 

manobra de Kristeller incluem a ruptura uterina, lesão do 

esfíncter anal, fraturas em recém-nascidos ou dano cerebral, 

dentre outros. Num cenário de tantas intervenções e violências 

institucionais, a manobra de Kristeller deve ser apontada como 
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uma prática desnecessária, até que evidências robustas de 

efetividade e segurança justifiquem sua utilização (LEAL et al., 

2014).  

Em 2007, o Instituto para a Segurança da Prática Médica 

advertiu que a ocitocina é um medicamento que exige grande 

cautela. Este tipo de medicação é caracterizado por necessitar 

de atenção especial e cuidado durante sua administração, pois 

apresenta um alto risco de danos quando usado incorretamente 

(HIDALGO-LOPEZOSA; HIDALGO-MAESTRE; RODRÍGUEZ-

BORREGO, 2016). 

Um outro ponto de suma importância que foi percebido 

no serviço que não condiz com a PHPN, diz respeito a falta de 

acompanhamento e orientações de rotina para parturiente, 

principalmente para algumas primigestas que ficavam com seus 

acompanhantes ou sozinhas, ato que era bastante corriqueiro 

no serviço. 

As parturientes não eram orientadas acerca dos 

cuidados necessários no pré e pós parto, principalmente no que 

tange aos cuidados com o recém-nascido e as mudanças que 

iriam ocorrer no corpo. 

Diante do exposto este anseio pode ser dividido pela 

incompreensão ou mesmo falta de conversas com os 

profissionais de saúde que as seguem durante o pré-natal, 

pelas não explicações de suas dúvidas em relação ao tipo de 

parto de como será, tornando-se necessária uma maior 

proximidade entre o profissional e a paciente no intuito de 

ministrar informações que atenuem a ansiedade e insegurança 

das mesmas (CASSIANO et al.,2014). 

Nesse interim, foi aplicado o processo de enfermagem a 

partir das necessidades relacionadas a violência obstétrica e a 

falta de educação em saúde no serviço. 
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Quadro 1. Aplicação do processo de enfermagem a partir das 
necessidades das mulheres durante as práticas de violência 
obstétrica. Natal/RN. 2018. 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Intervenções de 
Enfermagem 

Resultados de 
Enfermagem 

Promoção à saúde 
prejudicada 
relacionado ao acesso 
inadequado ao 
atendimento 
evidenciado por 
comportamento de falta 
de adesão 

- oferecer educação 
em saúde; 
- ofertar educação em 
saúde para que a 
mulher auxilie no 
processo de parturição; 
- auxiliar a mulher no 
momento da parturição 

- parto humanizado 
conforme 
preconizado; 
- fortalecimento do 
binômio mãe e filho; 

Risco de dignidade 
humana comprometida, 
relacionada a 
tratamento desumano, 
invasão de privacidade 
e humilhação.  

- oferecer privacidade e 
confiabilidade; 
- oferecer conforto 
durante os 
procedimentos de 
avaliação; 
- realizar apoio 
emocional;  
- obter consentimento 
informado os 
procedimentos de 
avaliação. 

- apoio social; 
- autoestima; 
- bem estar pessoal 
e familiar; 
- recuperação do 
abuso. 

Síndrome pós-trauma, 
relacionada à história 
de abuso (p. ex. físico, 
psicológico, sexual) 
caracterizada por 
agressão obstétrica.     

- monitorar reações 
insuficientes ou 
exageradas por parte 
de um profissional; 
- oferecer vigilância 
constante da paciente 
e ambiente; 
- permitir e respeitar 
escolhas da gestante; 
- estabelecer uma 
relação terapêutica 
baseada na confiança 
e no respeito. 

- autocontrole da 
agressividade; 
- nível de 
depressão, medo e 
estresse estáveis; 
- estado de conforto: 
psicoespiritual. 
- recuperação do 
abuso físico e 
emocional. 

Sentimento de 
impotência, relacionado 

- apoio emocional; - autoestima; 
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a regime de tratamento 
complexo, 
caracterizado por 
dependência e 
vergonha. 

- esclarecimento de 
valores; 
- fortalecimento de 
autoestima; 
- promoção de 
esperança; 
- assistência no 
autocuidado. 

- autonomia 
pessoal; 
- esperança; 
- apoio social; 
- recuperação do 
abuso. 

Fonte: Adaptado de (HERDEMAN; KAMITSURU, 2015-2017). 

 

Dessa forma, para que o profissional de enfermagem 

possa apresentar um parto e nascimento humanizados, em 

primeiro lugar, faz-se indispensável dar voz às parturientes, 

ouvi-las suas queixas, seus anseios, desconfianças e esperas 

e, a partir disso, traçar as transformações imprescindíveis para 

que esta mulher tem a melhor estadia em seu parto (LESSA et 

al., 2017).  

Caso contrário, vincularão cenários marcados por uma 

composição física déficit onde atuam profissionais de saúde 

situados nas técnicas e intervenções e orientados por normas 

e rotinas medicalizadoras, que desobedecem aos direitos das 

mulheres (SILVA; PRATES; CAMPELO,2014). 

Assim, para se desvendar a dor do parto para que a 

mulher obtenha uma forma de melhora na percepção do parto, 

com seu empoderamento, segurança e autoconfiança em 

relação aos fenômenos, sensações fisiológicas no momento do 

parto promovendo uma maternidade aprazível com laços 

afetuosos entre mãe, recém-nascido e familiares (CAMPOS; 

ALMEIDA; SANTOS, 2014). 

Logo, entende-se que, os profissionais enfermeiros 

capacitados são essenciais para ofertar uma atenção 

diferenciada no momento da assistência ao parto, pré-parto e 
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pós-parto, onde exige um cuidado, atenção minuciosa e 

acolhedora (TORRES et al., 2017).  

Se faz mister destacar que, as enfermeiras obstétricas 

são consideradas, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

as profissionais mais apropriadas ao acompanhamento das 

gestações e partos normais por possuírem características 

menos intervencionistas em seu cuidado (VARGENS; SILVA; 

PROGIANTI, 2017). 

 O enfermeiro obstetra tem a responsabilidade de prestar 

todos os cuidados necessários reconhecendo o paciente como 

um todo e passando confiança a gestante. Sendo preciso ouvir, 

respeitar e realizar da melhor forma o procedimento cabível 

para a segurança do bebê e da mãe (VERSIANI, 2015). 

A humanização do parto inicia-se desde a ambientação 

até uma palavra de conforto, a fim de evitar procedimentos 

invasivos. Portanto, o uso de práticas como deambulação, 

atenção as queixas e tentar solucionar os problemas, 

respeitando os desejos da mulher faz com que os preceiros da 

humanização do parto (VERSIANI, 2015). 

 Vale salientar ainda que, todo esse processo deve envolver 

a interação de toda a equipe de saúde, a fim de promover um 

conhecimento no propósito da humanização, para ofertar 

resultados positivos em suas ações, trazendo uma visão 

holística e centralizada no bem-estar daquelas parturientes 

(TORRES et al., 2017). 

Com a perspectiva de uma a assistência humanizada é 

necessário evoluir o modelo tradicional por meio da 

humanescência que é uma nova filosofia organizacional, sendo 

assim envolve a participação de todos os profissionais do 

sistema de saúde, com elaboração de conversa, palestras 

educativas com o foco em humanização.  
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 Neste sentido, constata-se que para ações de qualidade 

oferecida pelos enfermeiros durante e após o parto, a 

humanização é uma precisão da parturiente que tem o direito 

de ser ator principal do seu parto, de forma humanizada. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do estudo, observou-se que a assistência de 

enfermagem durante o trabalho de parto humanizado vem 

crescendo de forma significativa e embasados no conhecimento 

teórico acadêmico pôde-se vivenciar no campo de estágio de 

forma subjetiva o valor da humanização do parto através das 

práticas de acolhimento, rodas de conversa esclarecendo as 

dúvidas acerca do momento, massagem, banhos mornos e a 

prática de exercícios para alívio da dor a fim de proporcionar a 

parturiente experiências agradáveis e proveitosas durante o 

parto. 

Entretanto, nota-se que alguns profissionais ainda 

apresentam dificuldade na execução da política de 

humanização no processo da parturição. Por isso, é função dos 

acadêmicos enquanto estão utilizando os serviços de saúde 

para execução de uma prática, apoiar-se em alicerces técnico-

científicos durante o saber-fazer profissional de modo a evitar 

que tais práticas sejam reproduzidas nesses serviços. 

Que os futuros profissionais se apropriem 

adequadamente de todo o processo de trabalho e do processo 

de enfermagem a fim de garantir uma assistência pautada no 

respeito, confiança e acima de tudo que consiga prestar um 

atendimento integral. 

É importante salientar, que as técnicas de enfermagem 

e as doulas são importantes porque é através delas que o 
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enfermeiro será capaz de identificar intercorrências e se preciso 

agir imediatamente, de modo que possa assegurar que a 

gestante receberá atendimento adequado e com segurança. 

Sendo, desta forma, preciso a criação de estratégias que 

devam ser desenvolvidas para a interação entre esses 

profissionais. 

Relata-se ainda o crescimento enquanto acadêmicos de 

enfermagem no que tange a prestação de um cuidado conforme 

preconizado pelas políticas públicas de saúde, com o objetivo 

de fazer acontecer à humanização não somente na obstetrícia, 

mas, fazer acontecer verdadeiramente uma enfermagem 

humanizada, exercendo-a com justiça, competência, 

responsabilidade e honestidade.  
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RESUMO: o objetivo desse estudo é exatamente destacar a 
importância do profissional enfermeiro para o trabalho de parto 
e parto natural. Trata-se de uma revisão integrativa, com busca 
nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), entre os meses de março e 
novembro de 2018. Realizamos os cruzamentos com o 
operador booleano and, em seguida leitura pré-textual, seletiva 
e interpretativa. De acordo com a análise das sínteses após 
leitura crítica dos estudos verificou-se que o enfermeiro é o 
profissional mais preparado para atuar na assistência ao parto 
natural por reduzir procedimentos invasivos, transmitir 
segurança e dar apoio emocional, porém não são reconhecidos 
por algumas categorias profissionais. Entretanto, o marco do 
empoderamento dos enfermeiros foi a criação das casas de 
partos que oferecem atendimento sem qualquer tipo de 
intervenção. Considera-se o parto natural o mais benéfico para 
o binômio mãe-bebê e o papel do enfermeiro é primordial por 
estabelecer um vínculo de confiança com a parturiente e seus 



A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO PARA O TRABALHO DE PARTO E PARTO 
NATURAL 

 
 

familiares, sobretudo por estimular a autonomia da mulher. 
Tornar os enfermeiros totalmente independentes é um objetivo 
mundial sedo imprescindível que todos se conscientizem de 
que o enfermeiro é um profissional de suma importância na 
assistência obstétrica. 
Palavras-chave: Enfermagem. Papel do enfermeiro. Parto 

normal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O nascimento é um acontecimento fisiológico 

considerado um fenômeno compartilhado entre as mulheres e 

seus familiares. Possui amplo sentido cultural e sentimentos 

pessoais que são repassados de geração para geração. 

Inicialmente, o parto era realizado por mulheres conhecidas da 

família ou da comunidade, denominadas parteiras, as quais 

desenvolviam tal atividade baseada na experiência própria e 

suas crenças (CAMPOS et al., 2016). 

No século XX, com os avanços da medicina, surge a 

decadência do parto de forma natural. Os médicos têm a 

possibilidade de comandar o nascimento através de 

intervenções cirúrgicas, ocorrendo a sobreposição do 

paradigma não intervencionista. Parir passa a ser considerado 

um evento perigoso, sendo imprescindível a presença de um 

médico e da assistência hospitalar (NICARETTA; CORTÊZ, 

2015). 

Segundo Brasil (2018), o número de partos realizados 

durante o ano de 2017 foi de 2,7 milhões, o qual 41,9% dos 

realizados na rede pública foram cirúrgicos, na rede privada a 

situação tende a aumentar, aproximadamente 100% dos partos 

são pré-agendados e realizados de modo cirúrgico. Assim, o 

Brasil está no rank entre os 05 países que mais realizam partos 
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cesarianos no mundo. Entretanto, enquanto essa cultura não 

mudar em toda a saúde o risco para complicações permanecerá 

eminente dentro desse contexto. 

Para resgatar o parto normal que traz mais benefícios 

para o binômio mãe-bebê, foi criado na década de 90 o Centro 

de Parto Normal (CPN), com a finalidade de atendimento 

humanizado e de qualidade exclusivamente ao parto normal de 

risco habitual. O CPN tem como objetivo oferecer as 

parturientes um local com privacidade e segurança em caso de 

necessidades eventuais (LEGUIZAMON JUNIOR; STEFFANI; 

BONAMIGO, 2013). 

Além disso, foi desenvolvido pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), com o apoio do Ministério da 

Saúde, o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e o Institute 

for Healthcare Improvement (IHI), o projeto Parto Adequado no 

ano de 2015. Com o objetivo de identificar modelos inovadores 

e viáveis de atenção ao parto e nascimento, que valorizem o 

parto normal e reduzam o percentual de cesarianas sem 

indicação clínica na saúde suplementar (AGÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2017). 

Diante desse novo cenário, a equipe de enfermagem é 

de suma importância, sobretudo o enfermeiro, na participação 

essencial no que tange a assistência materno-infantil. Pois, 

cabe a ele elaborar um plano de cuidado individualizado com 

foco nas necessidades de cada mulher. É necessário que o 

enfermeiro seja visto como facilitador do trabalho de parto e 

parto, principalmente o natural (SILVA et al., 2017). 

A consolidação da profissão de enfermeiro e enfermeiras 

obstétricas no Brasil e suas atividades desenvolvidas se deu 

pela Lei nº 7.498/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87 

que dispõe sobre o exercício da enfermagem. Em 2016, foi 
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publicada a Resolução Normativa 398/2016, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade de credenciamento de enfermeiros 

obstétricos e obstetrizes por operadoras de planos privados de 

assistência à saúde e hospitais que constituem suas redes. 

Caracteriza-se assim, mais um passo para a sobreposição do 

parto natural (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2016). 

De acordo com Nicaretta e Cortêz (2015), é inegável que 

os profissionais que assistem as mulheres antes, durante e 

após o parto além de deterem o conhecimento 

técnico/científico, devem acolher de forma humanizada, 

respeitar suas particularidades e contribuir para a vivência do 

parto. Mediante o exposto, é possível afirmar que o enfermeiro 

se torna o principal profissional na assistência obstétrica, haja 

vista serem os mais próximos das parturientes e familiares 

durante o processo de cuidar e oferecem prioritariamente uma 

assistência menos invasiva, como também, apoio emocional. 

Destarte, a justificativa da construção do artigo é a 

necessidade de investigar o que há publicado a respeito da 

temática e qual o trabalho desenvolvido pelos enfermeiros 

generalistas e obstetras, com o intuito de divulgar as lacunas 

existentes, além de, principalmente, dar maior visibilidade ao 

profissional enfermeiro que exerce a função mais nobre dentro 

da equipe de saúde; com maestria contribui para o momento 

mais importante da vida, o nascimento. A motivação dar-se 

devido uma das autoras desde o início da graduação ter 

interesse sobre essa temática e principalmente intenção em 

especializar-se na área de obstetrícia e atuar na assistência 

materno-infantil. 

Frente à justificativa formulou-se a seguinte questão de 

pesquisa: de qual forma o profissional enfermeiro é importante 
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para a execução e a evolução do trabalho de parto e parto 

natural, de acordo com a literatura científica? Este estudo tem 

como objetivo destacar a importância do enfermeiro para o 

trabalho de parto e parto natural, a partir da literatura científica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma revisão integrativa que é um método de 

pesquisa que busca na síntese de múltiplos estudos publicados, 

obter conclusões de determinada área de estudo e tem como 

objetivo dar suporte para tomada de decisão, como também, 

busca melhoria da prática clínica, proporcionando uma síntese 

do conhecimento de um assunto, sendo possível apontar 

lacunas do conhecimento que necessitam serem elaboradas 

(SOARES et al., 2014). 

Este método subsidia a Prática Baseada em Evidências 

(PBE), que se volta para ao cuidado clínico baseado no 

conhecimento cientifico e na qualidade da evidência. Inicia-se 

do problema clínico, e segue através da busca de estudos na 

literatura, avaliação crítica, e sua aplicabilidade mediante dados 

das publicações. A revisão integrativa, decorrente de sua 

abordagem metodológica, possibilita a inclusão de vários 

métodos, permitindo uma visão mais ampla e intensa do 

fenômeno (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).  

A busca dos estudos ocorreu de março a novembro de 

2018, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), indexadas a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram: Enfermagem. 

Papel do enfermeiro. Parto normal.  
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Para selecionar e refinar os artigos o operador booleano 

AND foi utilizado nos seguintes cruzamentos: “enfermagem” 

AND “parto normal”; “parto normal” AND “papel do enfermeiro”; 

“papel do enfermeiro” AND “enfermagem”; “enfermagem” AND 

“parto normal” AND “papel do enfermeiro”. Resultando no total 

de 120 estudos, porém somente 10 artigos responderam ao 

objetivo e foram utilizados para compor o manuscrito.  

Dessa forma adotou-se como critérios de inclusão: 

artigos em língua portuguesa, disponíveis em texto completo e 

com relação ao tema proposto. Os critérios de exclusão foram: 

artigos não disponíveis gratuitamente, duplicados e carta ao 

editor.  

Portanto, a avaliação crítica dos artigos foi realizada por 

meio de leitura completa com as respectivas sínteses. Os dados 

apresentados neste artigo foram devidamente referenciados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para preparação destes resultados foram selecionados 

dez artigos que atenderam ao objetivo proposto. Após leitura 

crítica dos estudos, desenvolveu-se o quadro síntese das 

principais informações dos artigos. 

 

Tabela 1. Síntese das principais informações dos artigos.  
ANO TÍTULO MÉTODO PAPAEL DO 

ENFERMEIRO 

CONCLUSÕES 

2017 Contribuição 

de 

enfermeiras 

obstétricas 

para 

Estudo 

descritivo, 

quantitativo 

transversal. 

Orientar as 

parturientes 

quanto as 

posições mais 

adequadas e 

Os enfermeiros 

estão em 

consonância com 

as diretrizes 

preconizadas 
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consolidação 

do parto 

humanizado 

em 

maternidade s 

no Rio de 

Janeiro-Brasil 

confortáveis, 

estimular a 

deambulação, 

utilização as 

tecnologias não 

invasivas de 

cuidado. 

pela OMS. 

Contribuem para 

alcançar os 

objetivos de 

reduzir as 

cesarianas e 

desmedicalizar 

processo natural 

de nascimento. 

2017 Práticas de 

atenção ao 

parto e 

nascimento: 

uma revisão 

integrativa 

Revisão 

integrativa. 

Articulador, 

somando-se 

conhecimento 

teórico e manejo 

nas situações 

emocionais 

vivenciadas pela 

mulher. 

Há serviços que 

as práticas de 

atenção são 

intervencionistas, 

porém deve 

implementar a 

capacitação 

profissional. 

2017 Práticas dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

diante do 

parto 

humanizado 

Estudo 

descritivo, 

de 

abordagem 

qualitativa. 

Auxiliar a 

parturiente no 

momento de dor, 

incentivar a 

amamentação 

imediata, além de 

proporcionar um 

ambiente seguro 

e acolhedor e 

possuir 

conhecimento 

cientifico e 

habilidades. 

É observado que 

os profissionais 

de enfermagem 

têm o 

conhecimento 

cientifico e 

técnico suficiente 

da humanização 

no parto. A 

humanização 

torna o ambiente 

de trabalho mais 

harmônico e traz 
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declínio da 

insegurança das 

parturientes. 

2016 A importância 

da 

enfermagem 

no parto 

natural 

humanizado: 

uma revisão 

integrativa 

Revisão 

Integrativa. 

Realizar 

procedimentos 

técnicos; 

orientação; 

acolhimento. 

Houve melhora 

da percepção do 

enfermeiro sobre 

sua importância 

no processo de 

parto natural. 

Além da 

importância da 

utilização de 

métodos não 

farmacológicos 

no processo de 

parto. 

2016 Parto 

humanizado: 

doulas e 

enfermeiras 

obstétricas na 

assistência ao 

nascimento 

Revisão de 

literatura. 

Os enfermeiros 

optam por uma 

assistência com 

menos 

intervenções 

desnecessárias. 

As doulas tem o 

papel de garantir 

conforto 

psicológico e 

físico para as 

parturientes. 

Há dificuldades 

para a 

implementação 

de uma 

assistência 

humanizada por 

falta de estrutura 

física dos e por 

protocolos que 

colocam os 

médicos no 

centro de 

decisões e que 
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não valorizam as 

parturientes. 

2016 Parto natural: 

a atuação do 

enfermeiro 

diante da 

assistência 

humanizada 

Estudo 

descritivo 

com 

abordagem 

qualitativa. 

Avaliação da 

parturiente;  

desenvolvimento 

de técnicas 

corretas; 

conversa 

terapêutica. 

Cuidado 

humanizado é 

alterado mediante 

atitudes da 

equipe; o apoio 

emocional e 

assistência 

individualizada é 

fundamental para 

o parto 

humanizado. O 

enfermeiro tem 

grandes desafios 

para a 

implementação 

da visão holística. 

2016 Percepção de 

enfermeiros 

obstetras na 

assistência à 

parturiente 

Estudo 

descritivo, 

com 

abordagem 

qualitativa. 

Realizar 

atividades 

assistenciais e de 

educação em 

saúde à 

parturiente, 

contribuir para 

transformar a 

assistência 

obstétrica, torná-

la menos 

intervencionista 

Planejamento, 

estratégias e 

políticas 

institucionais de 

atualizações 

permanentes é 

necessário para 

gerar confiança. 

Existe felicidade 

em atuar mesmo 

com todas as 

dificuldades. 
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com técnica e 

sensibilidade. 

2015 Centros de 

parto normal: 

revisão 

integrativa 

Revisão 

integrativa. 

Realizar uma 

assistência com 

qualidade, 

respeito e 

autonomia para 

promover um 

ambiente 

favorável ao 

parto. 

O enfermeiro tem 

ganhado espaço 

na área 

profissional e 

demonstra 

preocupação com 

a qualidade da 

assistência por 

meio de estudos 

e pesquisas 

sobre o assunto. 

2015 Humanização 

do parto: a 

atuação dos 

enfermeiros 

Revisão de 

literatura. 

Garantir maior 

segurança e 

conforto com as 

rotinas, porém 

ainda está 

voltado para 

atividades 

administrativas. 

Desenvolver 

ações que 

atendam às 

necessidades do 

processo de 

cuidar individual. 

É necessário a 

valorizar o olhar 

das mulheres e 

dos profissionais 

e compreender 

que as condições 

de trabalho 

podem afetar o 

cuidado e 

conforto. A 

ênfase da 

enfermagem 

deve ser a 

educação em 

saúde com isso a 

parturiente se 
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sentirá mais 

acolhida. 

2015 Práticas de 

enfermeiras 

para 

promoção da 

dignificação, 

participação e 

autonomia de 

mulheres no 

parto normal 

Pesquisa 

descritiva 

quantitativa. 

Acolher; 

promover a 

presença do 

acompanhante; 

oferecer um 

adequado ao 

cuidado; 

transmitir calma e 

segurança às 

mulheres. 

Ser um cuidador 

e educador, 

promovendo a 

educação 

permanente para 

sua equipe 

buscando 

melhorar o 

atendimento e a 

assistência. 

As equipes de 

saúde devem 

incentivar a 

escolha do parto 

natural, pois o 

mesmo dar 

autonomia e 

garante a 

participação das 

mulheres.  Dar 

informações, 

esclarecendo as 

dúvidas das em 

relação a saúde 

da mãe e do bebê 

é fundamental. 

Os enfermeiros 

devem respeitar 

os aspectos da 

fisiologia, sem 

intervenções 

desnecessárias. 

Fonte: próprio autor, 2018. Natal-RN. 

 

De acordo com a análise da síntese dos estudos 

percebe-se que 03 artigos foram publicados no ano de 2017, 04 

artigos no ano de 2016 e 03 no ano de 2015. Das 10 

publicações, 03 eram de abordagem qualitativa, 02 
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quantitativos e os demais eram revisões. Além disso, todos 

evidenciam o empoderamento do enfermeiro e da equipe de 

enfermagem no trabalho de parto natural.  

Com base nos estudos é notório que o papel do 

enfermeiro na assistência a gestante em trabalho de parto é 

imprescindível. Pois, o conhecimento sobre técnicas de parto, 

sensibilidade para conhecer as necessidades da mulher, 

respeito aos aspectos socioeconômicos e culturais é 

fundamental para a atribuição do significado da vivência do 

parto. É importante desfazer a cultura de cesáreas e destacar 

as vantagens de um parto natural bem assistido (CAMPOS et 

al., 2016).  

 É possível compreender que os enfermeiros atuam 

diretamente na assistência ao binômio mãe-bebê. Os cuidados 

devem ser voltados para autonomia da mulher e fortalecimento 

do vínculo familiar. Porém é necessário mudar as formações 

dos multiprofissionais de saúde para que possam enxergar a 

mulher de maneira holística, implementar capacitações e 

atualizações para emergir uma assistência humanizada com 

apoio emocional para parturiente, acompanhante e familiares, 

sem enfoque no modelo biomédico (SILVA et al., 2017). 

A produção cientifica no campo da saúde coletiva no 

Brasil ressaltam, as elevadas taxas de cesariana como um 

grave problema de saúde pública. Exige novos projetos que 

transformem a realidade do nascimento nos dias atuais. A 

escolha pela via de parto tem que ser embasada nos benefícios 

materno-infantil e não apenas financeiros, pois uma cirurgia 

gera mais lucro para os médicos e hospitais, assim preferem 

comandar o nascimento, além desqualificar a assistência do 

enfermeiro (CÂMARA et al., 2016). 
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Para Andrade et al. (2017), o parto de risco habitual 

proporciona menos danos a mulher e a criança. Sobretudo 

afirma que a presença do acompanhante diminui as 

complicações, pois as mulheres sentem-se protegidas e mais 

tranquilas, além disso, o acompanhamento contínuo da equipe 

de enfermagem gera confiança e bem-estar. O enfermeiro deve 

demostrar interesse em prestar uma assistência de qualidade 

embasada em evidencias científicas, proporcionar um ambiente 

seguro com privacidade, incentivar a amamentação imediata e 

usar de métodos não farmacológicos para alívio da dor. 

Segundo Oliveira et al. (2016), o papel do enfermeiro é 

fundamental para uma assistência com redução de 

procedimentos desnecessários e reafirma que o enfermeiro é o 

profissional capaz de mudar a história do parto e nascimento no 

Brasil, e fornecer uma assistência segura durante todo o 

processo de parturição. O profissional deve realizar ações 

educativas em saúde para a parturiente obter segurança e 

confiança em si e na equipe multiprofissional e dessa forma ter 

uma experiência de parto positiva e envolvida por cuidado e 

respeito.  

No que tange a promoção de um ambiente favorável ao 

parto, o enfermeiro realiza procedimentos embasados em 

protocolos com total autonomia, também é responsável sobre 

as tomadas de decisões referente aos cuidados materno-

infantil. Dar informações sobre a evolução do trabalho de parto 

para a parturiente e seus familiares é ressaltada como a 

principal ação da assistência, pois o acompanhamento do 

profissional e a atenção geram na mulher tranquilidade e 

possibilita autonomia no parto. Vale salientar que a satisfação 

do profissional e seu interesse em atualizar-se influenciam 
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diretamente na qualidade do serviço prestado (NICARETTA; 

CORTÊZ, 2015). 

No tocante aos cuidados no processo de parto, a equipe 

de saúde fortalece a autoestima da mulher e fornece um 

cuidado com condutas que proporcionam uma experiência 

plena do parto. O enfermeiro quando responsável por partejar 

transmite a parturiente informações essenciais para que o 

trabalho de parto transcorra seguro e eficaz, pois compreende-

se que uma mulher esclarecida é sinônimo de parto tranquilo e 

menos estresse para a criança. Ainda é notório que falta 

sensibilidade por parte dos profissionais da equipe sobre o 

parto e compete ao enfermeiro, líder da equipe de enfermagem, 

integrar o cuidado a ações contra qualquer forma de violência 

(PEREIRA et al., 2016). 

Existem duas concepções no que diz respeito ao parto 

normal, a intervencionista, focada no risco e mais praticada por 

médicos; e o modelo mais natural que é o praticado pelos 

enfermeiros que visa à humanização. A humanização é 

realizada por condutas não farmacológicas que trazem 

relaxamento, conforto e diminui o tempo de trabalho de parto, 

por exemplo, o banho de aspersão. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) reconhece os enfermeiros como os profissionais 

mais apropriados a realizarem o parto sem distocia. Isso dar-se 

devido o enfermeiro está ganhando autonomia dentro das 

instituições de saúde para realizar suas atividades baseadas 

em evidências científicas, além de ter maior permanência nos 

serviços e prestar um atendimento integral (ORGANIZAÇÃO 

MUDIAL DA SAÚDE, 2018). 

Em contrapartida, estudos revelam que o parto vaginal 

tem ocorrido de forma não naturalizada, com desrespeito a 

fisiologia da mulher. Tradicionalmente são utilizadas ações 
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rotineiras de intervenções como o corte perineal, a infusão de 

soro e outras medicações endovenosas, interrupção da 

alimentação, entre outras. O que mostra o despreparo de 

alguns profissionais diante do parto normal, pois pesquisas 

científicas comprovam que essas práticas são danosas, e 

justifica o medo das mulheres pelo parto natural (PEREIRA et 

al., 2016).   

Para mudar essa realidade os processos de parturição 

acompanhados por enfermeiros visam o mínimo de traumas 

físicos e psicológicos para as parturientes. O uso de 

procedimentos invasivos, como a episiotomia, representa risco 

de trauma perianal e consequentemente maior risco de 

infecções. Complicações na cicatrização contribuem para a 

baixa autoestima e implicam em disfunções do assoalho 

pélvico. Atualmente os enfermeiros fornecem proteção à 

integridade da mulher e buscam mudanças contínuas nos 

cenários hospitalares de assistência ao parto por entender o 

parto como processo fisiológico e atuarem sobre uma 

perspectiva desmedicalizada (VARGENS; SILVA; PROGIANTI, 

2017). 

O enfermeiro assume o papel de coadjuvante no 

processo de parturição e deve ter responsabilidade ética, moral 

e legal sobre sua assistência elaborando de forma clara rotinas 

que sejam seguidas por todos os profissionais da equipe de 

saúde para valorização da mulher. O parto normal sem distocia 

necessita, principalmente, de cuidado e conforto para uma boa 

evolução e o fato do enfermeiro ser visto como o profissional 

que mais dar apoio emocional para as mulheres e seus 

acompanhantes fortalece a relação de confiança e facilita o 

trabalho de parto e parto (SILVA; NASCIMENTO; COELHO, 

2015). 
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As dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros na 

atuação de sua profissão são muitas e algumas delas estão 

relacionadas à falta de segurança na assistência prestada, em 

especial os cuidados com o recém-nascido. A dedicação da 

maior parte do tempo para as atividades administrativas é 

considerada um obstáculo a ser superado na prática 

profissional, assim como o desconhecimento sobre a 

regulamentação do exercício profissional. É importante 

enfatizar que alguns médicos não aceitam que os enfermeiros 

conduzam o trabalho de parto, no entanto, a atuação do 

enfermeiro é destacada por produzir mudança positiva no 

paradigma da assistência ao nascimento (ALMEIDA; GAMA; 

BAHIANA, 2015). 

Os cuidados ao parto ainda então centrados no poder de 

decisão dos médicos, enquanto que o protagonismo dos 

enfermeiros está a margem. Não obstante, fortalecer o grupo 

profissional perante os médicos, as instituições e a sociedade 

faz com que o seu papel dentro da equipe obstétrica alcance 

uma relação justa e saudável com os demais profissionais. A 

autonomia do enfermeiro para tomada de decisão tem respaldo 

nas recomendações e políticas empreendidas por órgãos 

oficiais nacionais e internacionais, como Ministério da Saúde e 

Organização Mundial da Saúde (VELHO; SANTOS; COLLAÇO, 

2014).  

 Silva et al. (2013), ressalta como marco do 

empoderamento dos enfermeiros no cenário brasileiro a criação 

de casas de partos, Centro de Parto Normal (CPN), criado no 

final da década de 90, estão localizadas próximo de um hospital 

e/ou maternidade para que em caso de necessidade de 

remoção, a transferência seja realizada com suporte adequado 

para mãe e bebê. O principal objetivo é oferecer atendimento 
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para parturientes de baixo risco que possam ter seus partos 

assistidos por obstetrizes e enfermeiras (os) obstetras sem 

qualquer tipo de intervenção médica. A presença de um médico 

para intervir em eventuais necessidades é importante, porém as 

responsáveis por tomar decisões de âmbito clínico e toda 

assistência são as enfermeiras (os).  

Sob essa ótica, as doulas e parteiras complementam o 

trabalho desempenhado pelos profissionais enfermeiros e 

buscam transformar a assistência gravídico-puerperal, porque 

estão comprometidas com as boas práticas obstétricas. Esses 

profissionais quando inseridos em um serviço de saúde 

plenamente de qualidade, podem prestar 90% dos cuidados 

fundamentais para as mulheres e recém-nascidos, reduzir o 

índice de mortalidade evitáveis no parto e então propulsar a 

valorização dos enfermeiros, obstetrizes e o parto espontâneo. 

Tornar a atuação dos enfermeiros mais autônoma e investir 

recursos em serviços de saúde materno-infantil é o objetivo do 

relatório SoWMy – 2014 (SANTOS; SCHUH, 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

O nascimento é um momento único, e quando é 

decorrente de um parto natural tem sido considerado o mais 

benéfico para o binômio mãe-bebê que durante o trabalho de 

parto precisam de uma equipe formada por profissionais que 

estejam engajados em ofertar uma assistência segura e 

individualizada. Nessa perspectiva, a atuação do enfermeiro é 

primordial, pois é desenvolvida integralmente por ações não 

intervencionistas.  

Os enfermeiros buscam a autonomia da mulher e 

constroem relação de confiança com as parturientes e seus 
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familiares, pois entendem que para um parto bem-sucedido a 

mulher precisa sentir-se segura. Atualmente o enfermeiro é 

reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

o mais preparado para assistir o parto de risco habitual. Suas 

competências e conhecimentos técnicos-científicos são 

indiscutíveis, porém muitos não se sentem seguros em prestar 

assistência à recém-nascidos.  

 A maior dificuldade enfrentada por esses profissionais é 

o fato dos médicos não aceitarem que eles conduzam o 

trabalho de parto com maestria, mesmo sabendo-se que os 

enfermeiros obstetras têm respaldo por órgãos oficiais 

nacionais e internacionais. As doulas e as parteiras 

complementam o desenvolvimento de uma assistência ao parto 

mais humanizada e autônoma. A criação do Centro de Parto 

Normal no Brasil foi o marco do empoderamento dos 

enfermeiros e torná-los totalmente independentes é um objetivo 

mundial. 

Sendo assim, divulgar a importância do enfermeiro para 

o trabalho de parto e parto natural possibilita a valorização 

desse profissional perante a sociedade, serviços de saúde e 

demais profissionais da saúde, como também, dar maior 

visibilidade ao trabalho desenvolvido por eles no que tange a 

assistência ao parto com o intuito de minimizar os ricos oriundos 

de procedimentos desnecessários.  

A baixa produção de artigos com ênfase nas atividades 

realizadas exclusivamente por enfermeiros nos cuidados 

materno-infantil e gravídico-puerperal dificultou a construção 

desse estudo e evidenciou as lacunas existentes sobre a 

temática. Considera-se importante a elaboração de novos 

estudos que destaquem a atuação do enfermeiro e sua 

importância para uma assistência segura e assim sanem essas 
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lacunas e contribua para a transformação da prática e tomadas 

de decisões. 

Levando-se em consideração esses aspectos é 

imprescindível que todos se conscientizem de que o enfermeiro 

é o profissional mais importante na assistência obstétrica. Os 

enfermeiros estudam, dedicam-se, buscam conhecimento 

teórico e prático, fazem especializações técnicas com o objetivo 

de promover para as mulheres uma assistência segura, 

conforto e cuidado durante o trabalho de parto, parto e 

puerpério, todavia, ainda aceitam a submissão hierárquica-

cultural imposta pelos médicos, não se impondo enquanto 

ciência. O protagonismo dos enfermeiros é construído aos 

poucos, dia após dia com o “novo jeito” de cuidar, cuidado 

holístico, e assim reafirmam o quanto são essenciais em todos 

os níveis de atenção à saúde e, principalmente, para a 

transfiguração do parto e nascimento. 
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RESUMO: Objetivou-se identificar o gênero predominante entre 
os profissionais de Enfermagem que atuam nas salas de 
vacinas da Atenção Básica à Saúde no município de Campina 
e avaliar o nível de escolaridades dos profissionais avaliados. 
Trata-se de uma pesquisa, devidamente apreciada e aprovada 
por Comitê de Ética em Pesquisa, incluiu 78 salas de vacina 
com 156 profissionais de Enfermagem. A amostra (N=100, 64% 
do um universo) foi obtida de forma aleatória simples e 
probabilística buscando contemplar salas de vacinas dos 8 
distritos sanitários do município. Foi possível observar a 
predominância do sexo feminino entre os profissionais de 
enfermagem que atuam nas salas de vacinas da Atenção 
Básica à Saúde no município de Campina Grande, sendo 
representada por 86% da amostra.Dentre as categorias de 
Enfermagem houve relevância do sexo feminino, dos 
profissionais do Sexo Feminino (n=86), foi possível observar 
que 53% atuavam em nível médio, independente do seu nível 
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de formação, enquanto que 47% trabalhavam em nível superior, 
enquanto que os profissionais do Sexo Masculino (n=14), 
percebemos que 57% atuavam como técnicos em enfermagem, 
sendo nível médio, já 43% eram enfermeiros. Concluiu-se que 
a enfermagem representada pelos profissionais entrevistados 
nas salas de vacinas da atenção básica do município de 
Campina Grande é formada na sua maioria por profissionais do 
sexo feminino e trabalham como nível médio. A realidade 
estudada sofre um processo de transição, onde a presença do 
sexo masculino tem se difundido na ocupação profissional da 
enfermagem. 
Palavras-Chave: Enfermagem. Feminino. Atenção Básica. 
  
INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) está hierarquizado em 

níveis de atenção, sendo eles atenção primária, secundária e 

terciária, a vacinação constitui ação prioritária de Atenção 

Primária à Saúde (APS) e é de grande impacto nas condições 

gerais de saúde da população, o Programa Nacional de 

Imunização (PNI), é o responsável pelas ações de vacinação 

no Brasil (OLIVEIRA, 2014). 

Conforme orientações do Ministério da Saúde as 

atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe 

de enfermagem, formada pelo enfermeiro que é o profissional 

de nível superior de formação, responsável pela supervisão do 

trabalho na sala de vacina e pelo técnico ou auxiliar de 

enfermagem, os quais possuem formação de nível médio, 

sendo treinados e capacitados para os procedimentos de 

manuseio, conservação, preparo e administração, registro e 

descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação, 

incluindo a destinação adequada dos resíduos da sala de 

vacinação (BRASIL, 2014).  
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A enfermagem é um ofício e uma ciência que busca 

operar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde do indivíduo, da família e da coletividade. O exercício da 

enfermagem e de suas atividades auxiliares apenas pode ser 

realizado por indivíduos legalmente habilitados e inscritos no 

Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição no Estado 

onde ocorre a atividade profissional. (BRASIL, 1986). 

A enfermagem é formada por um grupo vasto de 

profissionais, especialmente no Brasil, representando 50% da 

força de trabalho da área da saúde, o que equivale a cerca de 

1,6 milhão de trabalhadores, dos quais 80% são técnicos e 

auxiliares e apenas 20% enfermeiros (COFEN, 2015).  

Por outro lado, o continente europeu está encarando 

uma escassez de enfermeiros, especialmente na Espanha, que 

apresenta um total de 5,28 profissionais por mil habitantes, 

representando uma média bastante inferior a outros países 

desenvolvidos (OECD, 2018). 

Condição parecida também é vivenciada pelos países do 

oriente médio, tais como Irã e Jordânia, os quais, em virtude 

dos conflitos armados na região e das precárias condições de 

trabalho, estão com um déficit de enfermeiros, oferecendo 

projeções para uma diminuição ainda maior no total de 

trabalhadores da enfermagem, haja vista que tem se altos 

índices de abandono da profissão e de imigração para outros 

países (ALILU et al., 2017; SULIMAN; ALJEZAWI, 2018).  

É a partir do cuidado e investigação desenvolto pela 

enfermagem que se pode inferir acerca de diagnósticos de 

enfermagem, prescritos pelo enfermeiro, profissional graduado 

em enfermagem, que irão nortear o processo de saúde e 

doença desse usuário, enquanto interno da unidade hospitalar 
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e/ou em sua residência, orientando-o nas atividades diárias de 

vida (ARAÚJO, et al., 2014). 

Enquanto integrante da equipe de saúde, o profissional 

de enfermagem atua diretamente no desenvolvimento de ações 

para o acolhimento das necessidades de saúde da população 

e para o cumprimento efetivo dos princípios que dirigem as 

políticas públicas de saúde, sociais e ambientais no país, 

garantindo uma assistência universal, integral e equânime para 

todos os indivíduos em solo brasileiro (COFEN, 2007). 

Cada um dos membros da equipe de enfermagem 

exerce uma função vital dentro do sistema social do qual faz 

parte, havendo uma ocupação a ser exercida que lhe garante 

direitos, deveres e proibições no exercício de sua profissão. 

Essa relação de interdependência gerada pelo trabalho da 

enfermagem requer a integralidade e a relação da equipe em 

benefício do desenvolvimento do cuidado à saúde (BROCA; 

FERREIRA, 2015). 

O enfermeiro é o profissional que pode desempenhar 

importantes medidas na prevenção de agravos e nos cuidados 

aos clientes, responsável pela tomada de decisão e raciocínio 

crítico, além de realizar avaliações que visem a garantir a 

segurança na assistência prestada (SOUZA et., 2015). 

Com a implementação das atividades de enfermagem, 

que buscaram primeiramente favorecer um ambiente adequado 

à evolução da paciente, mantendo e melhorando a higiene, 

alimentação, a mudança de decúbito, cuidados propostos na 

teoria ambientalista criada por Florence Nightingale, uma das 

precursoras da enfermagem (MEDEIROS, et al., 2015). 

O cuidado ao ser humano é o ponto central da atuação 

da equipe de enfermagem, atuando em todas as fases do 

desenvolvimento, considerando o indivíduo como um sistema 



A PREDOMINÂNCIA DO SEXO FEMININO NA ENFERMAGEM DAS SALAS DE 
VACINAS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE EM CAMPINA GRANDE 

 
 

aberto em constante interação com outros seres vivos e com o 

ambiente em que vive (BROCA; FERREIRA, 2015).  

No trabalho de enfermagem, o cuidado assume papel 

principal e essencial enquanto profissão, ciência e disciplina, 

por constitui como um processo baseado em conhecimentos e 

técnicas, através de métodos científicos, pessoais, 

socioculturais, econômicos, psicológicas e espirituais (SILVA; 

FERREIRA, 2014). 

A necessidade dos serviços de assistência à saúde, 

podem gerar inúmeras inquietações tanto para o paciente 

quanto para a família, além disso a equipe que presta serviço 

de assistência a saúde do cliente é de extrema importância 

(OLIVEIRA, REIS; 2013). 

Sendo fundamental monitorar a qualidade do ofício 

prestado nos serviços de assistência a saúde e das práticas 

realizadas, observando atentamente os pontos que necessitam 

de melhora e investimento (RÓS et al., 2017). 

A enfermagem é uma profissão de extrema importância 

para os distintos serviços e em todos os níveis de atenção à 

saúde (GOULART; COELHO; CHAVES, 2014). 

Considerando que o manejo dos imunbiológicos 

dispostos nas salas de vacina constitui-se em uma prática 

complexa a ser realizada pelo profissional de enfermagem, se 

faz necessário uma atuação mais efetiva voltada a surpervisão 

diária com dedicação integral ao setor (QUEIROZ et al., 2009). 

Já que o sucesso da vacinação não deve levar em 

consideração apenas a cobertura vacinal, mas também as 

condições ideais de armazenamento, preparo e administração 

dos imunobiológicos através da atuação de profissionais 

capacitados que possibilitem a oferta de um serviço eficaz e de 

qualidade (MARIELLI; CARVALHO; ARAÚJO, 2015). 
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A caridade e o devotamento estão ligados à enfermagem 

desde suas origens, seus primeiros praticantes eram pessoas 

vinculadas à igreja, ou leigos fazendo a caridade, as 

profissionais de enfermagem, como grande parte das mulheres, 

ao buscar o trabalho fora de casa, leva consigo os dotes da 

maternidade e suas características de mulher (ELIAS E 

NAVARRO, 2006).  

A enfermagem é uma profisão predominantemente 

feminina, considerando que há uma relação histórica entre o 

predomínio e o cuidado, este que é a atividade referencial 

desenvolvida na profissão (DONOSO, 2000). 

Dessa forma, a feminilização é uma característica forte 

do setor saúde, onde a equipe de enfermagem é formada quase 

que integralmente por mulheres, dados disponibilizados pelo 

Conselho Federal de Enfermagem - Cofen mostram que a 

equipe de enfermagem representa um elevado contingente da 

força de trabalho em saúde, embora, um novo cenário se 

aproxime, com a presença crescente do contingente masculino 

na enfermagem (MACHADO, 2012). 

O interesse pela problemática da predominância de sexo 

feminino na enfermagem das salas de vacinas do município de 

Campina Grande surgiu ao longo da experiência profissional de 

uma das pesquisadoras como Enfermeira neste cenário. 

Apesar da relevância do tema, são escassas as publicações na 

área. O presente estudo espera contribuir para a aceitação do 

sexo masculino num universo feminino-dominante. 

Objetivou-se identificar o gênero predominante entre os 

profissionais de Enfermagem que atuam nas salas de vacinas 

da Atenção Básica à Saúde no município de Campina Grande 

na Paraíba e avaliar o nível de escolaridades dos profissionais 

estudados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um recorte dos resultados da pesquisa que 

originou dissertação de mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente PRODEMA/UFPB, apresentada ao citado programa 

no anos de 2018.  

Constitui-se uma pesquisa descritiva com abordagem 

quanti-qualitativa, devido às características dos formulários 

utilizados, formado por perguntas objetivas e subjetivas 

abordando sobre todas as etapas do processo de geração, 

gerenciamento e destinação final dos resíduos das salas de 

vacinas, além de abordar o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem sobre a legislação vigente, aplicabilidade na 

prática e sobre as consequências do processo de 

gerenciamento e destinação final dos resíduos, para a 

qualidade de vida do trabalhador de enfermagem. A pesquisa 

foi realizada nas salas de vacinas da atenção básica do 

município de Campina Grande que integram a assistência à 

saúde pelo SUS na Paraíba, segundo dados da Secretaria 

Municipal de Saúde possui 78 salas de vacina cadastradas no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 

(SIPNI) 8 na zona rural e 70 na zona urbana. 

 Parceria firmada com a Secretaria de Saúde do 

Município de Campina Grande, permitiu o acesso à população 

alvo desta pesquisa, profissionais de saúde (enfermeiros, 

técnicos e/ou auxiliares de enfermagem) que atuam nas 78 

salas de vacinas da atenção básica no âmbito do SUS do 

município de Campina Grande que estão cadastradas no SIPNI 

(incluindo cerca de 156 profissionais entre 

Enfermeiros/Enfermeiras e Técnico/Técnica ou Auxiliar de 

Enfermagem), localizadas nas zonas urbana e rural. A amostra 
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foi composta por amostragem probabilística, aleatória simples, 

atingiu 100 servidores da enfermagem que trabalham na 

atenção básica de Campina Grande, totalizando 60% da 

população. 

 Critérios de Inclusão: Profissionais de saúde que 

atuassem nas salas de vacinas da atenção básica à saúde no 

município em questão sejam eles: Enfermeiros/Enfermeiras e 

Técnico/Técnica ou Auxiliar de Enfermagem, no âmbito do SUS 

que aceitassem participar da pesquisa assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Critérios de Exclusão: 

Profissionais de saúde que atuassem nas salas de vacinas da 

atenção básica no âmbito do SUS com outra formação 

profissional (que não sejam Enfermeiros/Enfermeiras e 

Técnico/Técnica ou Auxiliar de Enfermagem) ou da unidade de 

saúde que não atuassem nas salas de vacinas; Profissionais 

que não aceitassem participar da pesquisa. 

O instrumento foi um formulário semiestruturado, com 

enunciado de linguagem clara e objetiva, facilitando a 

abordando a compreensão do entrevistado sobre o 

gerenciamento dos RSS, a rotina do serviço, no que se refere à 

geração,a segregação, o acondicionamento, a identificação, o 

transporte interno, o armazenamento temporário, o tratamento, 

o armazenamento externo, a coleta e transporte externo, e a 

disposição final dos resíduos sólidos das salas de vacinas que 

compõem a atenção básica em Campina Grande-PB, além de 

abordar o conhecimento dos profissionais sobre a legislação 

vigente e sua aplicação na prática.  

Visitas às salas de vacinas para observação da rotina, 

realização das entrevistas e aplicação do questionário e do 

formulário de coleta de dados junto aos profissionais que 

atuavam nas salas de vacinas da atenção básica no município 
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pesquisado foram realizadas entre os meses de agosto e 

dezembro de 2017. 

Banco de dados foi construído utilizando o programa 

Microsoft Excel versão 2010, que, exportada para o software 

PSPP versão 3, permitiu realizar a análise por estatística 

descritiva e das correlações entre as variáveis.  

Para caracterizar o perfil profissional dos entrevistados e 

descrever o entendimento das etapas de descarte de RSS e o 

conhecimento dos profissionais acerca deste descarte foram 

calculadas as frequências percentuais e construída a 

distribuição de frequência dos fatores avaliados.  

A pesquisa foi fundamentada e delimitada pela 

Resolução CNS Nº. 466/12, que regulamenta a pesquisa com 

seres humanos, de modo que as pesquisadoras se pautaram 

nos princípios da bioética, como autonomia; beneficência; não 

maleficência e justiça. Como reza a Resolução CNS Nº. 466/12, 

foi garantido sigilo de toda e qualquer informação referente aos 

sujeitos da pesquisa que dela participou de modo voluntário, 

podendo se desligar a qualquer momento, sem qualquer 

prejuízo. 

O projeto para pesquisa foi apreciado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP da Universidade Federal da 

Paraíba – CEP/UFPB (Protocolo nº: 099/17; CAAE: 

65849217.1.0000.5188). 

Os sujeitos da pesquisa foram convidados a participar e, 

após os devidos esclarecimentos sobre todas as etapas da 

pesquisa, assinaram duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, uma das quais permanecendo em 

poder do sujeito, contendo as informações relevantes sobre a 

pesquisa, como identificação dos pesquisadores, objetivos e 

procedimentos, explicitação dos possíveis desconfortos e riscos 
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decorrentes da participação na pesquisa, além dos benefícios 

esperados, segurança no consentimento de voluntariedade e 

livre participação, estabelecendo que a qualquer momento, 

poderá sair da pesquisa, sem prejuízo. Foi informado ao sujeito 

da pesquisa também que, ao assinar o TCLE, estará sendo 

dada aos pesquisadores a autorização para gravação da 

entrevista para posterior análise e para a divulgação dos 

resultados da pesquisa, com garantia de sigilo quanto a sua 

identificação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi possível observar a predominância do sexo feminino 

entre os profissionais que atuam nas salas de vacinas da 

Atenção Básica à Saúde no município de Campina Grande, 

sendo representada por 86% da amostra.  

Como observado no estudo de Souza & Teixera (2015) 

em que temos que a população feminina representou cerca de 

86,67% dos profissionais de enfermagem que atuavam em um 

ambulatório de Hospital Universitário. Assim como no estudo de 

Camelo et al., (2013) em que as  mulheres representaram 96% 

dos profissionais atuantes em uma Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Um artigo publicado ano passado pela UFPE, demonstra 

a uma melhor com preensão sobre o perfil dos homens na 

enfermagem brasileira, permitindo desvelar transformações da 

profissão e compreender melhor as circulações do passado, na 

perspectiva do resgate e da preservação da memória coletiva 

sobre o assunto, apresentando estudos históricos em 

enfermagem, revelando a compreensão da trajetória 

profissional, além da memória e da identidade da profissão, 
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bem como os aspectos e significados que têm sido socialmente 

conferidos ao enfermeiro (COSTA, 2017). 

 

Tabela 1. Distribuição dos profissionais avaliados por nível de 
escolaridade (N=100). Campina Grande, Paraíba, Brasil – 
2018 

 Total da 

amostra 

(n= 100) 

 

Nível 

Médio  

(n= 54) 

Nível Superior 

(n=46) 

Sexo 

Feminino 

 

86% 85,1% 86,9% 

Sexo 

Masculino 

 

14% 14,8% 13% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Dentre as categorias de Enfermagem foi possível 

observar a relevância do sexo feminino, no nível médio assim 

como no nível superior, sendo representada por 85,1% no nível 

médio e 86,9% no nível superior. 

Sendo a predominância do sexo feminino na 

enfermagem remota no Brasil, em que dados do censo de 2000 

revelam que as mulheres formam a maior parte dos estudantes 

de nível superior na área da saúde (MATOS et al. 2013).  

Há uma necessidade de problematizar as relações entre 

os homens e mulheres no que diz respeito à prática da 

enfermagem, considerando que em muitas situações a mulher 

pode ser colocada em posições de inferioridade no que diz 

respeito ao desenvolver de atividades que envolvam uma maior 
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necessidade manual e técnica do que intelectual, onde os 

homens se tornam responsáveis em maior número pelas 

atividades de liderança, administrativas e intelectuais (SOUZA 

et al., 2014). 

 

Tabela 2. Distribuição do nível de escolaridade por sexo dos 

profissionais avaliados (N=100). Campina Grande, Paraíba, 

Brasil – 2018 

 Nível 

Médio 

 

Nível 

Superior 

Sexo Feminino (n=86) 

 

53% 47% 

Sexo Masculino (n=14) 

 

43% 43% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos profissionais do Sexo Feminino (n=86), foi possível 

observar que 53% atuavam em nível médio, independente do 

seu nível de formação, enquanto que 47% trabalhavam em 

nível superior. 

Quanto aos profissionais do Sexo Masculino (n=14), 

percebemos que 43% atuavam como técnicos em enfermagem, 

sendo nível médio e o mesmo percentual eram enfermeiros de 

nível superior. 

A enfermagem é uma profissão exercida quase que 

exclusivamente por mulheres desde os seus primórdios, há 

relato na literatura que a predominância dos trabalhadores na 

profissão é do sexo feminino, considerando como extensão do 

trabalho da mulher a assistência e higienização dos doentes, 



A PREDOMINÂNCIA DO SEXO FEMININO NA ENFERMAGEM DAS SALAS DE 
VACINAS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE EM CAMPINA GRANDE 

 
 

nas atividades que envolvem o trato e o cuidado com as 

pessoas, justificando a preponderância e a força do trabalho 

feminino na enfermagem (MARTINS, 2006).  

Até certo tempo a enfermagem foi realizada 

exclusivamente por mulheres, uma vez que, partia de uma 

atividade em que a sociedade atribuída à figura feminina o ato 

do cuidado, a mudança desse quadro se deu ao longo do tempo 

e com o processo de mudança da profissão, apontando que se 

trata de uma profissão com predominância feminina, embora 

conste a presença masculina (SILVA, et al., 2018). 

A condição de agente ativa das mulheres afeta todas as 

pessoas incluindo homens, mulheres, crianças e adultos, o 

emprego fora de casa tem consequências educativas, a 

instrução das mulheres tende a torná-la mais bem informada, 

qualificada e mais poderosa nas decisões familiares, além 

disso, o ganho do poder das mulheres na família pode reduzir 

expressivamente a mortalidade infantil, bem como a taxa de 

natalidade e fecundidade, refletindo a produção de benefícios 

sociais e tem se constituído como aspecto central no processo 

de desenvolvimento em muitos países (SEM, 2010). 

Para Badinter (2009) o amor materno é um mito e nem 

todas as mulheres possuem o “instinto materno”, para algumas 

a necessidade de buscar independência no trabalho e aliar a 

função profissional à maternidade pode ser difícil, a autora 

encoraja “O mundo é seu. Vá em frente!”. 

A hegemonia de um novo modelo de desenvolvimento 

depende também dos movimentos de mulheres. Inserir a 

perspectiva relacional de gênero nesse debate e localizá-la no 

interior de um debate mais amplo dos direitos humanos e da 

cidadania é uma contribuição importante que as mulheres estão 
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dando para se chegar ao almejado desenvolvimento 

sustentável (ABROMOVAY, 2005). 

Para Machado (2016) por tradição e cultura a 

enfermagem sempre colaborou para essa feminilização da 

saúde, apesar de constituir uma representação feminina 

importante, registra-se a presença crescente de homens, o que 

significa afirmar o aparecimento de uma nova tendência, a da 

masculinização na categoria. Nesse estudo foi possível 

confirmar essa tendência, quando comparamos os dados 

encontrados constituindo por 86% da amostra ser do sexo 

feminino, com os percentuais divulgados anteriormente pelo 

Cofen (2013) formado por 91,1% de mulheres constituindo a 

enfermagem, o que revela um declínio da representação do 

sexo feminino na profissão. 

O enfermeiro necessita colaborar para que os mitos e 

preconceitos direcionados à sexualidade sejam diminuídos e 

que o saber geral da população sobre o assunto seja 

aperfeiçoado, as instituições formadoras também necessitam 

comprometer-se a habilitar o aluno quanto a este conteúdo e 

intervir neste assunto, para que o homem seja tratado como um 

ser completo, integral com seus múltiplos processos 

interdependentes, que permeiam o ciclo da vida (GIR, 2000). 

Embora presença masculina não represente a maioria no 

panorama da enfermagem, ela tem se tornado constante nas 

mais diversas especialidades da profissão e a percepção de 

ocupação exclusivamente feminina vai se desfazendo no 

decorrer da atuação profissional, os profissionais homens 

também podem atuar nessa área, pois são profissionais 

capacitados e competentes e que podem dar uma assistência 

de qualidade, o paradigma tem sido desfeito ao longo do tempo 
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e a enfermagem poderá ser cada vez mais universal 

independente de gênero (GONÇALVES, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A enfermagem constitue espaço de grande valia na 

assistência à saúde nos mais diversos níveis de atenção, 

quando representada pelos profissionais entrevistados nas 

salas de vacinas da atenção básica do município de Campina 

Grande na Paraíba demonstrou ser formada na sua maioria por 

profissionais do sexo feminino, os quais trabalham como nível 

médio, na categoria de profissionais de nível superior elas 

tambem representam a maioria. 

A realidade estudada sofre um processo de transição, 

onde a presença do sexo masculino tem se difundido na 

profissão, apesar de alguns autores afirmarem a maternidade 

intrínseca da mulher no campo de trabalho, configurando 

semelhança ao cuidado materno com a assistência de 

enfermagem empregada, o número de profissionais do sexo 

masculino na enfermagem tem aumentado ao longo dos anos, 

o que prova a necessidade de reflexões sobre a evolução da 

enfermagem e o surgimento do homem na profissão. 

O presente estudo espera contribuir para a aceitação do 

sexo masculino num universo que constitui a enfermagem 

feminino-dominante, embora apresente crescente presença 

masculina na atuação profissional contemporânea. 
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RESUMO: O transtorno do espectro autista é caracterizado por 
alterações significativas de desenvolvimento cognitivo e 
comportamento da criança. Em face ao delicado contexto dos 
cuidados necessários a uma criança autista, os pais podem se 
ver expostos à potenciais extressores, influenciadores em sua 
saúde mental. Frente à problemática, objetiva-se nesse 
trabalho, através de uma revisão integrativa, o conhecimento 
sobre a atuação da enfermagem no campo da saúde mental às 
necessidades percebidas pelos pais em função da vivência com 
o autismo. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo 
levantamento bibliográfico aconteceu nos meses de outubro a 
novembro de 2018, através da BVS (Biblioteca Virtual da 
Saúde) nas bases de dados Scielo e PubMed; na busca foram 
usados os Descritores em Ciências da Saúde (Decs): 
Transtorno Autístico, família, Saúde mental e enfermagem, com 
as seguintes combinações: Transtorno autístico e família, 
saúde mental e enfermagem, família e enfermagem. Com base 
nos estudos revisados, é possível inferir  que a assistência do 
enfermeiro às famílias com criança autista estão relacionadas à 
prestação de informação e interação com os pais e o 
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acompanhamento destes, o apoio social, à minimização dos 
impactos sofridos e a inclusão da criança e família na 
sociedade, sendo tarefas mais ampliadas no contexto da 
enfermagem psiquiátrica em si.  
Palavras-chave: Autismo.  Saúde Mental. Família. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A primeira descrição do autismo é baseada nos estudos 

de Leo Kanner (1943), como uma disfunção neuropsicológica 

que afeta vários aspectos do desenvolvimento cognitivo e social 

da criança, geralmente percebida antes dos 3 anos de idade 

(apud KURU; PIYAL, 2018). 

A Cartilha Direitos das Pessoas com Autismo (2015) 

classifica o autismo como um Transtorno Global do 

Desenvolvimento, também conhecido como Transtorno do 

Espectro Autista, uma doença que provoca distúrbios no 

desenvolvimento, os quais englobam alterações expressivas no 

que concerne às relações sociais, a comunicação e ao próprio 

comportamento do autista, fatores que determinam sua 

dificuldade de adaptação. 

Dados da ONU (Organização das Nações Unidas) 

afirmam que aproximadamente 1% da população mundial 

desenvolve algum transtorno do espectro autista, dos quais o 

público infantil compõem a maioria, aparecendo quatro vezes 

mais nos meninos em relação às meninas. Ainda assim, o 

autismo é ainda pouco compreendido em várias sociedades. 

Como destacado nas pesquisas de Levenson (2015), a 

incidência do autismo no Brasil é de 27,2 casos a cada 10.000 

habitantes (apud PINTO et al., 2016). E, apesar desse índice 

estar crescendo nos últimos anos, o autismo ainda é um 
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transtorno estigmatizado e deixado à margem dos debates 

sociais na sociedade brasileira (MACHADO; ANSARA, 2014). 

Essa falta de conhecimento sobre a doença, sobretudo no que 

diz respeito às suas causas, reflete a complexidade de lidar com 

o autista, que, ao contrário do que a maioria acredita, não vive 

em um mundo próprio à parte do comum (COFEN, 2011).  

A isso relaciona-se o fato de que o autismo é uma doença 

de diagnóstico complexo, que não conta com exames 

específicos para definí-los, exigindo várias etapas de análise e 

avaliação profissional completa do cliente (CARTILHA 

DIREITOS DAS PESSOAS COM AUTISMO, 2015). Nesse 

processo, se faz necessário a junta de uma equipe 

multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros 

(MONTARDO; PASSERINO, 2010). 

 Crianças autistas denotam impedimentos significativos 

relacionados à realização de tarefas simples e habituais, 

inerentes à sua fase de desenvolvimento. Assim, eles 

dependem dos pais/familiares, e seu relacionamento com a 

própria família e as demais pessoas da sociedade na qual ele 

está inserido é prejudicado (MACHINESKI; SCHNEIDER;  

CAMATTA, 2013). Tais particularidades de comportamento 

podem favorecer  a ampliação potencial de estressores do lar 

(SCHMIDT & BOSA, 2014). Ajustar projetos e expectativas às 

limitações de seus filhos, modificar sua rotina para atender suas 

necessidades é um desafio a ser enfrentado pelos pais (EBERT 

et al., 2015). 

Nesse contexto, é válido ressaltar que o acervo 

bibliográfico relacionado aos cuidados da enfermagem 

direcionados ao cliente autista ainda é escasso (SENA et al., 

2018) apesar dos profissionais dessa área estarem aptos no 
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auxílio a essas crianças afim de que essas alcancem 

independência e autonomia. (SOUSA et al., 2018) 

 Contudo, o debate sobre as necessidades familiares 

que surgem no contexto da convivência com o autista, 

sobretudo na carência das mães têm sido evidenciada 

(MACHADO; ANSARA, 2014). Diante do caráter delicado da 

doença e a transição desafiadora da vivência familiar, é 

importante perceber que a família do autista também precisa de 

ajuda. Assim, a orientação de um profissional hábil pode ser de 

grande ajuda na luta do cotidiando dessas famílias (CARTILHA 

DIREITOS DAS PESSOAS COM AUTISMO, 2015). 

 É fundamental destacar que a dedicação integral 

adotada pela mãe, como cuidadora principal e central do filho 

autista, além das demais atividades familiares, fazendo-a 

abdicar de outros aspectos da sua vida como trabaho e lazer, 

podem implicar repercussões de agravo físico e mental (PINTO, 

2016). A partir da evidência desses fatores, faz-se válido afirmar 

que a família do autista, essencialmente as mães, necessitam 

de apoio social e profissional voltado à sua própria saúde, para 

que possa melhor se ajustar ao tratamento e convivência com 

o filho e enfrentar com mais segurança as situações advindas 

desse processo. 

Piovesan, Scortegagna e Marchi (2015) apontam que a 

incidência de depressão é elevada nas mães de crianças com 

autismo perante o cenário vivenciado, fator que corrobora a 

relevância do suporte social a meio de intervenções de 

prevenção e promoção de saúde mental necessário a elas 

(FÁVERO; SANTOS, 2010).  

Em meio a essa carência enfrentada pela família, e 

diante da proposta de cuidado multiprofissional sob o homem, 

bem como a questão do atendimento holístico muito enfatizada 
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atualmente, surge o questionamento sobre a atuação do 

enfermeiro sob ela, na perspectiva de prevenção e promoção 

de saúde mental. Nesse contexto, é válido ressaltar que o a 

pouca quantidade de acervo bibliográfico relacionado aos 

cuidados da enfermagem direcionados ao cliente autista  

(SENA et al., 2018) apesar dos profissionais dessa área 

estarem aptos no auxílio a essas crianças afim de que essas 

alcancem independência e autonomia (SOUSA et al., 2018). 

Nesse sentido o objetivo do presente estudo consiste em 

realizar uma revisão integrativa da literatura acerca da 

assistência de enfermagem prestada à família da criança 

diagnosticada com transtorno autístico, indentificando  de que 

maneira a atuação do profissional de enfermagem pode se 

direcionar na assistência às necessidades de saúde, sobretudo 

de saúde mental, das famílias que convivem com uma criança 

autista, suscetíveis à experimentarem situações de estresse e 

ansiedade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho traduz-se de uma revisão de literatura cujo 

levantamento do material bibliográfico  sucedeu dos meses de 

outubro a novembro de 2018, através de artigos científicos 

nacionais e internacionais, priorizando o acervo bibliográfico 

mais atual, referente às pesquisas dos últimos cico anos, 

pesquisados em bases de dados – Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), Scielo, PubMed e Lilacs. Na busca foram usados os 

Descritores em Ciências da Saúde (Decs): Transtorno Autístico, 

família, Saúde mental e enfermagem. Foram antepostos 35 

artigos para observação de dados que foram escolhidos de 

acordo com critérios de inclusão e exclusão. Através dos 
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critérios de inclusão, foram fixados artigos que abordam o 

autismo e a vivência familiar acerca desse transtorno, com 

aspectos relacionados à saúde, sobretudo saúde mental, que 

trazem em sua metodologia a coleta e análise de informações, 

fundamentados na avaliação e identificação dos dados e que 

condizem com os aspectos éticos impostos. Pelos critérios de 

exclusão, foram exclusos artigos não publicados nos últimos 

cinco anos, os de caráter tendencioso e que não são 

integrantes em seu regulamento e abordagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IMPACTO E IMPLICAÇÕES DO DIAGNÓSTICO NA FAMÍLIA 

 

  Observações de Schorn (2002), declaram que a imagem 

de um filho é delineada pelo casal antes mesmo de seu 

nascimento (apud CONSTANTINIDIS; SILVA;  RIBEIRO, 2018). 

Este é  um evento marcante e muito esperado pela família, 

exigindo que esta se reorganize afim de adaptar-se à chegada 

de um novo ser. As expectativas da família criadas em torno da 

criança são muitas. Todavia, a sucessão de determinado corte 

nessa idealização afeta todos os integrantes desse grupo. 

(EBERT et al., 2015) 

Receber o diagnóstico de uma doença crônica é uma 

etapa que traz para família uma série de emoções impactantes, 

permeados de frustação, medo, remorso, desalento e 

incapacidade, sobretudo quando se trata de uma criança 

(SAMSON; HUBER; RUCH, 2013). Segundo Telmo (2005), o 

dianóstico de uma doença sem cura de um filho, tende à refletir 

na família sentimentos relacionados à revolta, como a 

desilusão, raiva, angústia e a depressão, entre outros, 
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sentimentos ainda mais ampliados devido as incertezas dos 

pais sobre o futuro do seu filho, e todos os empecilhos sociais 

que a deficiência pode apresentar em sua vida. 

De acordo com BAGDADLI e colaboradores, (2014) e 

HOEFMAN e contribuintes (2014), o convívio com uma criança 

autista pode constituir um risco à quebra da constância da vida 

dos pais e afetar significamente sua qualidade de vida. Todo o 

processo de reação e adaptação frente ao surgimento e 

tratamento desse transtorno varia de acordo com 

características próprias da família como personalidade, 

experiência e condição socioeconômica dos pais (apud 

CHAABENE et. al., 2018)  

Rayssa Pinto e colaboradores (2016), demonstra em 

seus estudos os impactos do diagnóstico de autismo e suas 

repercussões nas relações familiares mostrou através de 

depoimentos das mães o quão duro pode ser essa revelação e 

que à muito custo se deu a aceitação da deficiência de seus 

filhos, caracterizando a revelação do diagnóstico como um 

momento forte e estressante. Ainda assim, os pais são os 

primeiros identificadores dos sintomas referentes a esse 

transtorno, constituindo importantes determinates do 

diagnóstico precoce da doença (GOMES, 2018), que é 

imprescindível para que a criança alcance resultados 

prognósticos positivos, e que seu desenvolvimento social e 

mental, comunicação e comportamento seja o menos afetado 

possível pelas sintomas que compõem o autismo (BRISSON et. 

al., 2012). 

O sentimento de frustração pode estar presente com 

frequência na vida dos pais. Isso decorre em função de suas 

expectativas para com o filho não se concretizarem em virtude 

da doença. Educar a criança autista, por exemplo, é uma das 
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tarefas onde os pais encontram dificuldade, (NOGUEIRA et al., 

2011) pois muitas vezes, o conhecimento limitado dos pais 

sobre a doença do filho impede sua busca por vias de educação 

mais eficazes, visto que o autista, têm grande capacidade de 

aprender, entretanto, seu interesse de aprendizado pode estar 

voltado à outras áreas, que não as convencionais.  

Constantinidis e colaboradores (2018) transmite em sua 

pesquisa relatos de mães que refletem sentimentos de vazio, 

tristeza profunda, negação e decepção relacionada ao 

desenvolvimento da criança. Porém, mostra ainda que o ato de 

fechar o diagnóstico as norteia no objetivo de atender às 

necessidades de seu filho. 

Nesse contexto, a rotina familiar muda de forma à 

garantir o cuidado fundamental do autista (MINATEL;  

MATSUKURA, 2014), de modo que trabalho, lazer e até mesmo 

atividades corriqueiras ficam prejudicadas ou abandonadas 

para que seja possível a dedicação em tempo integral ao autista 

(CONSTANTINIDIS; SILVA; RIBEIRO, 2018), tais condições 

que geram uma convivência difícil no lar, explica o a elevada 

incidência de divórcios entre pais de autistas, até mesmo antes 

do diagnóstico definitivo (NOGUEIRA; MARTINS DO RIO, 

2011). 

Por consequente, é importante destacar que as maiores 

mudanças são no dia-a-dia das mães (ZANATTA et al., 2014), 

que frente à dependência do filho passam a empregar todo seu 

tempo à tentar supri-la, condição que traz a elas sobrecarga 

física e emocional, por terem de abdicar de projetos pessoais e 

até de si mesma, sua aparência e bem estar 

(CONSTANTINIDIS; SILVA; RIBEIRO, 2018). Tais fatores 

corroboram a dificuldade de aceitação das condições psíquicas 
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e do comportamento da criança, sendo um processo gradativo, 

dificilmente concluído (SIEGEL, 2008) 

 

SAÚDE MENTAL DOS PAIS AFETADA EM REFLEXO DA 

VIVÊNCIA COM O AUTISMO 

 

É inquestionável que as famílias, num cenário especial 

que fomenta a modificação no seu cotidiano, bem como no 

desempenho psíquico de seus integrantes, estão susceptíveis 

a ocasiões que, iminentemente, desencadeiam a tensão 

emocional e o estresse, reação psicológica que pode ser 

resultante tanto de contingências internas quanto externas. 

(FÁVERO; SANTOS, 2005). 

 Todo o período após o diagnóstico é marcado pela 

atuação dos pais frente ao cuidado, relacionamento e 

tratamento do filho, contexto para qual, até então, não estão 

preparados. Esta etapa é o marco inicial de um extenso e 

confuso caminho, no qual a insegurança dos pais podem os 

fazer experimentar frequentes episódios de estresse. 

(SANCHEZ; BAPTISTA, 2009) 

 Frente ao comportamento perturbado do autista, sua 

comunicação limitada e sua necessidade de cuidados 

especiais, a tensão dos pais é aumentada (SCHMIDT et al., 

2007) e  a relação com outros parentes costuma tornar-se 

distanciada, em virtude da falta de conhecimento que as demais 

pessoas  tem sobre a doença (NOGUEIRA et al., 2011) o que, 

além de afetar as relações familiares dos pais, gera um 

contrapeso sobre eles nos cuidados da criança. Essa 

responsabilidade costuma recair principalmente sobre as mães, 

e, nesse contexto, é válido ressaltar que a renúncia exigida 

sobre a vida pessoal e o peso das responsabilidades no lar 
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aliadas à responsabilidade integral do filho autista, pode gerar 

graves implicações físicas e mentais (PINTO, 2016). Além 

disso, a esfera das relações sociais desses pais também é 

eventualmente abalada, ao passo que desligam-se do seu 

envolvimento efetivo na sociedade, passando a delimitar seus 

contatos via internet. (NOGUEIRA et al., 2011) 

 A sobrecarga física e emocional gerada devido as 

demasiadas necessidades e trabalhos específicos estão 

propensas à causar apreensão e estresse emocional familiar, 

especialmente sob às mães, deixando-as susceptíveis ao 

desenvolvimento de sintomas depressivos (HASTINGS et al., 

2005), fator evidenciado pelas pesquisas de Kuru e Piyal (2018) 

relatando que, a qualidade de vida das mães é 

significativamente mais afetada e prejudicada em relação a dos 

pais, condição explicada eivdeinciada pela aplicação de 

questionários sobre qualidade de vida. 

 O estresse funde-se de uma reação psicológica, refletida 

a partir de eventos internos ou externos, e que, segundo Lipp e 

Guevara (1994), é capaz de provocar sintomas físicos e 

psicológicos (apud FAVERO e SANTOS 2010). Dentre a 

sintomatologia psicológica pode-se incluir a ansiedade, o 

pânico, dificuldades interpessoais, tensão constante, tédio, ira, 

entre tantos outros potenciais agressores à saúde mental 

(FAVERO; SANTOS, 2010) 

 Segundo Weiss (2002), a prevalência de sintomas 

depressivos se revelam substancialmente maior nas mães de 

autistas, quando comparada a incidência em mães de crianças 

com outras deficiências mentais. Favero (2005) buscou 

identificar em sua tese eventos estressores e a presença de 

sentimentos e comportamentos depressivos entre mães de 

autistas, através da análise de perspectivas gerais sobre elas, 
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e a influência dessas perspectivas sobre a saúde mental 

materna. A condição financeira, a preocupação com o futuro da 

criança, o medo em chegar a não poder protege-la, os conflitos 

que surgem n     o casamento em alguns casos, a frustação que 

os pais enfrentam muitas vezes na educação do filho 

(NOGUEIRA et al., 2011) são todos fatores potencialmente 

determinantes na qualidade de vida dos pais, sobretudo da 

figura materna, o que pode diferenciar no surgimento e na 

intensidade dos sinais e sintomas da depressão (FAVERO, 

2005) 

 Machado e Ansara (2014) destacam que uma 

reclamação frequente das mães de crianças autistas é da falta 

de reconhecimento que sofrem sobre a capacidade de ser 

porta-voz sobre as necessidades de seus filhos, representando 

um descaso feito à essas famílias que são, os primeiros 

identificadores dos sintomas da deficiência cognitiva que 

afetam o comportamento dos autistas. Tal realidade se 

contrapõe ao fato de que, não só a enfermagem, como 

destacam Wright e Leahey (2002), tem o “compromisso e 

obrigação de inclur as famílias no cuidado de saúde”, mas toda 

a equipe de saúde envolvida no diagnóstico e tratamento do 

autista.  

 

ASSISTÊNCIA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ÀS 

FAMÍLIAS 

 

 A reforma psiquiátrica brasileira trouxe mudanças nos 

serviços de saúde mental, propiciando um campo para atuação 

de vários profissionais, reorganizando o compartilhamento de 

conhecimentos diversos e a prestação de cuidados 

heterogêneos e mais completos (FRAGA et al., 2015). Nesse 
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contexto, a assistência do profissional de enfermagem também 

se abrange e evolui, de forma que os cuidados antes apenas 

corporais, passaram a incluir estratégias comunitárias e 

psicoterápicas, visto que o vínculo estabelecido pela 

convivência diária entre o enfermeiro e paciente, foi observado 

como um fator influente na terapia (MAGUIDA et al., 2016). 

 A enfermagem psiquiátrica representa um seguimento 

interpessoal que busca a promoção do comportamento do 

paciente, empregando teorias sobre esse comportamento, e 

atuando num contexto social e ambiental, sob dimensões de 

competência clínica, participação multidisciplinar, proteção do 

paciente e da família, responsabilidade fis\cal e social 

(STUART; LARAIA, 2002). 

 A implementação de serviços de saúde mental na 

atenção básica denota grande importância, devido à 

proximidade que esses profissionais, sobretudo enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família, adquirem com as famílias das 

comunidades em que atuam. A atenção voltada não só para as 

necessidades somáticas, mas também para as psíquicas por 

parte desses profissionais, pode-se valer de um importante 

mecanismo de detecção precoce e redução do descrédito 

sofrido pelas pessoas com agravos mentais (SOUZA et al., 

2017). 

No contexto da atuação para com o próprio autista, o 

enfermeiro possui um relevante papel como agente de 

socialização, e juntamente com a família, desempenha uma 

função de educador (CARNIEL; SALDANHA; 

FENSTERSEIFER, 2010). Existe uma lacuna na assistência à 

saúde mental infantil, evidenciada pelo desconhecimento 

permanente das singularidades vividas pelos familiares de 

crianças autistas e  representada pela escassez de estudos 
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sobre o processo da busca terapêutica, da adesão a alguma 

forma de tratamento, por parte da família. Tais fatores 

corroboram o impedimento de uma atenção planejada que 

atenda as carências da criança e sua família. (EBERT et al., 

2015) 

 Posto que a família enfrenta grandes desafios na 

vivência com o filho autista (NOGUEIRA et al., 2011), é 

reconhecida sua necessidade de apoio profissional, não só no 

cuidado com o filho e seu tratamento, mas também numa 

condição pessoal, potencialmente afetada pela sobrecarga 

física e emocional que o autismo impõe sobre o ambiente 

familiar (FAVERO, 2005). 

 Desde o processo dificultado da aceitação devido a falta 

de conhecimento dos pais sobre a doença, até toda decorrência 

do processo de cuidar, educar, tentar incluir a criança na 

sociedade, é fortalecida a premência de um profissional 

capacitado ao auxilio dessa família, tanto no que concerne ao 

tratemento do filho quanto à minimização de agravação dos 

potenciais estressore envolvido nesse processo (PINTO et al., 

2016). 

 Sendo assim, se faz possível relacionar o papel do 

enfermeiro com à assistência profissional a ser fornecida para 

essas famílias. Segundo Stuart e Laraia (2002), a atividade do 

profissional da enfermagem no âmbito da saúde mental se 

norteia em três grandes domínios: os cuidados diretos, a 

comunicação e as atividades de gerenciamento. Todos esses 

domínios possuem uma lista de ações bem completa e 

exemplificada, na intenção de prestar desde o cuidado somático 

e holístico ao cliente, até a atuação na prevenção e promoção 

de saúde mental na comunidade e a busca por inovações e 

melhorias no serviço da enfermagem psiquiátrica. 
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 O aconselhamento individual, avaliação psicossocial, 

controle do estresse, educação dos pais, intervenções na 

família, promoção de saúde e saúde mental, sistemas de 

suporte social entre outros, são cuidados diretos do enfermeiro 

(STUART; LARAIA, 2002) que, direcionadas as famílias de 

doentes mentais, não só intervém no seu tratemento, bem como 

podem auxiliar os pais a encararem melhor as condições de 

vida que a doença traz. 

 O primeiro passo na ajuda dos profissionais de saúde 

aos familiares da criança autista é afastar qualquer atitute de 

negligência, bem como a desvalorização das queixas dos pais, 

relatada por Nogueira e colaboradores (2011) como fatores 

observados entre a equipe de saúde, dificultando ainda mais a 

aceitação da família sob as condições da criança, 

principalmente quando estas não detém conhecimento sobre o 

transtorno em questão. 

Desde a compreensão do impacto do diagnóstico, o 

profissional de saúde deve estar atento à garantir a interação e 

a aproximação com os pais, na tentativa de amenizar os efeitos 

desconcertantes do momento. (PINTO et al., 2016). A 

psicoeducação e o aconselhamento pessoal cabíveis à 

assistência do enfermeiro de saúde mental (STUART; LARAIA, 

2002) pode influenciar a diminuição das dificuldades sentidas 

pelos pais na falta de conhecimento sobre o autismo, verificada 

em tantas famílias (FAVERO, 2005), bem como poder diminuir 

o afastamento dos pais de suas relações sociais, que pode 

ocorrer em virtude do desconhecimento das pessoas sobre o 

transtorno mental referenciado (NOGUEIRA et al., 2011) 

 No ambiente terapêutico, especificamente no serviço da 

enfermagem ao autista, os maiores objetivos desse profissional 

e da junta multiprofissional são colaborar no desenvolvimento 
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de autoestima e autocuidado, elevando a sua habilidade de 

interação social, viabilizando a confiança, ao retorno para a 

comunidade com a preparação necessária (SENA, 2015). 

Reconhecendo a sensibilidade da família do autista a passarem 

por episódios de elevado estresse, ansiedade e depressão 

(SOUSA et al., 2018) deve-se voltar essa atenção a esse 

conjunto, sobretudo pelo enfermeiro, que é o profissional que 

estabelece um contato mais prolongado com os clientes, seja 

no atendimento hospitalar ou nas comunidades. 

 Observando demais perspectivas, as visitas domiciliares, 

comumente realizadas por enfermeiros da Estratégia de Saúde 

da família, podem passar a objetivar a interação com os pais, 

sobretudo com a mãe, sujeita a maior sensibilidade emocional, 

através de informações sobre o autismo, suporte social, 

estratégias de inclusão, bem como medidas capazes de 

recuperar relações sociais perdidas pela família, que 

possivelmente, os isola ao passar do tempo, deixando-os, 

muitas vezes, à margem da sociedade. 

 Finalmente, é válido ressaltar os possíveis desafios para 

o cuidado em saúde mental, no que concerne à territorialização, 

organização de recursos muitas vezes carentes, entre outros 

fatores que limitam os cuidados nesse tipo de serviço (SOUZA 

et al., 2017). Assim, se faz necessário a maior disponibilidade 

de recursos materiais e de estratégias para atender 

satisfatoriamente as camadas sociais necessitadas de 

cuidados na saúde mental. 

 Identificar as necessidades frente à saúde psíquica das 

famílias, acompanhá-las, acolhê-las e as consultar são tarefas 

cabíveis ao enfermeiro (SOUZA et al., 2017) que podem 

amenizar significativamente os agravos potenciais à sua saúde 
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mental, ao passo que lidam com a longa trajetória de 

cuidadores primários de seus filhos autistas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Depreende-se que, na maioria dos estudos, é bem 

colocada a importância de um suporte social e de saúde aos 

pais, sensíveis à potenciais agressores à sua saúde mental, 

devido o difícil acompanhamento de uma criança autista. 

Entretanto, poucos estudos trazem o profissional da 

enfermagem como colaboradores diretos dessa prestação de 

serviço.  

Em face ao exposto, consideramos possível e 

imprescincível correlacionar práticas cabíveis ao enfermeiro - 

profissional de saúde que na maioria dos cenários se vê como 

o de maior proximidade com a comunidade, conhecendo mais 

fielmente seu quadro de saúde tanto física como mental - com 

as necessidades familiares apontadas, sobretudo no âmbito da 

enfermagem psiquiátrica, capaz de cuidar afim de preservar a 

saúde emocional dessas pessoas, e promover uma 

minimização de situações de saúde advindas do estresse e 

sobrecarga física e emocional relacionados à vivência e 

tratamento da criança autista. 
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RESUMO: A violência por arma de fogo pode acarretar em 
repercussões a vítima, como presença de uma fístula 
enterovesical cutânea. É necessário a assistência da 
enfermagem para a implementação do cuidado e minimização 
das complicações que podem vir a surgir na vítima. O objetivo 
deste trabalho é relatar a experiência de uma assistência de 
enfermagem em paciente com fístula enterovesical cutânea e a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Trata-se de um 
relato de experiência no hospital federal do município de 
Natal/RN, consistindo em um instrumento de pesquisa crítico-
reflexiva onde utiliza-se da reflexão sobre um conjunto de 
experiências vividas pelos autores. Durante o 
acompanhamento do paciente foram elencados cuidados 
referentes às queixas que o mesmo relatava se queixar e outras 
complicações inerentes ao estado em que se encontrava 
internado. Houve educação quanto ao autocuidado a higiene e 
ao conhecimento dos sinais de infecção. Os cuidados 
referentes a ostomia também houve atenção, devido a 
existência de um estoma de caráter temporário. Foi realizado 
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um cuidado quanto a melhora do sono que foi uma queixa 
relatada a partir de problemas provenientes do dreno da fístula 
e da bolsa de ostomia. Houve reflexão acerca da violência e 
assistência de enfermagem, a um paciente com demandas que 
sobrepujam a enfermidade que o internou, esclarecendo alguns 
cuidados na enfermaria gastrointestinal.   
Palavras-chave: Ferimentos por Arma de Fogo. Fístula do 

sistema digestório. Processo de Enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência é uma questão de segurança pública no qual 

suas consequências aos cidadãos resultam em repercussões 

na de saúde pública. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(2018) indicou que o Brasil teve em 2017 mais de 63 mil mortes 

por violência intencional, com uma taxa de 30,8 por 100 mil 

habitantes, sendo 22,4 homicídios por arma de fogo (AF). No 

estado do Rio Grande do Norte (RN), houve um aumento de 

20,4% da quantidade de crimes violentos letais intencionais 

(CVLI) de 2016 para 2017 (SESERD, 2017).  

Segundo o mesmo relatório da secretaria de segurança 

pública, na capital Natal, 595 pessoas foram mortas por crimes 

violentos sendo a cidade com o maior quantitativo de CVLI do 

RN. Ainda mais alarmante é a violência da capital potiguar 

quando se segue os dados da ONG, Justicia y Paz (2017), onde 

a região metropolitana de Natal figura-se como a cidade com a 

quarta maior taxa de homicídios do mundo, sendo de 102 

mortes por 100 mil habitantes. Concomitante a isso, crimes 

violentos são responsáveis por mais de cinco milhões de morte 

anuais em todo o mundo e muitos dos que sobrevivem, sofrem 

com sequelas físicas advindos de ferimentos, sendo possível 

tais ferimentos serem causados por projéteis de arma de fogo.  
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As primeiras armas de fogo relatadas surgiram por volta 

de doze séculos atrás, na China, produzidas logo após a 

invenção da pólvora no século IX. Ainda rústicas, utilizavam-se 

bambus como matéria prima. No século XIII os árabes fizeram 

aperfeiçoamento com a utilização de madeira e ferro. Muitos 

séculos foram passando e o conhecimento acerca de armas de 

combate foram progredindo, culminando em armas cada vez 

mais letais. O século XIX culminou em uma produção bélica 

aumentada devido a síntese de cartuchos e mecanismos de 

carregamento por câmaras. A primeira Guerra Mundial foi um 

exemplo da produção industrial de armas de assalto, como a 

recém inventada metralhadora (VANINI, 2014). As armas de 

fogo podem ser divididas em armas curtas e armas longas. 

Segundo Vanini (2014), às armas curtas enquadram a maior 

produção das armas portáteis, também chamadas de armas de 

mão, sendo utilizada em maior parte dos crimes por seu manejo 

ser mais fácil. 

Segundo o Mapa da Violência (2016), de 1980 a 2014 às 

vítimas por arma de fogo subiram 415,1% e os homicídios 

chegam a quase 600% de aumento. Hoje em dia, armas de fogo 

são a causa de mais de 44 mil homicídios no Brasil, o que 

corresponde a 94,3% do total de todas as mortes por armas de 

fogo e 71,3% dos homicídios ao ano, com prevalência de 94,4% 

do sexo masculino. Estes dados confrontam a realidade de que 

somos um país que não passa por guerras externas, mas que 

tem quase o dobro de mortes do que na Chechênia durante a 

Guerra do Golfo. Outro exemplo é a China que com sete vezes 

mais habitantes que o Brasil, apresenta uma taxa de mortes por 

AF quatro vezes menor (VANINI, 2014; WAISELFÍSZ, 2015). 

No Rio Grande do Norte, a situação não é menos preocupante. 

De 2006 a 2016, houve variação para mais de 410% dos casos 
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de homicídio por arma de fogo, sendo em 2016 o percentual de 

84,6% de todos os homicídios com total de 1569 pessoas neste 

ano (ATLAS, 2018). Sendo as regiões mais expostas, o 

abdômen e tórax, a lesões por arma de fogo na região 

abdominal apresentam significativa morbimortalidade (MACIEL, 

2013). Entretanto a epidemiologia da violência em crimes e do 

uso de arma de fogo expõe uma causa menos comum, mas 

possível de ocorrer, que é o trauma da região retal e vesical.  O 

trauma por projéteis de arma de fogo configura um trauma 

penetrante em que caso atinja a região abdominal 

possivelmente haverá o trauma da região do trato 

gastrointestinal (LIMA, 2012).  

A fístula na prática colo-proctológica comumente vem 

sendo conceituada como uma condição no qual ocorre uma 

união anormal de duas superfícies epiteliais, onde as causas 

podem ser de cunho interno ou externo. Havendo comunicação 

entre uma víscera intra-abdominal e parte do trato digestivo 

chama-se de fístula interna. Quando a comunicação é entre 

uma parte do trato digestivo e a superfície cutânea é chamada 

de fístula enterocutânea (VOLPE, 2017). 

Quando há uma comunicação anormal entre o intestino 

e a bexiga conceitua-se como fístula enterovesical (FEV). 

Segundo Golabek (2013), às fístulas entero vesiculares podem 

ser classificadas de acordo com a causa de origem, congênitas 

ou adquiridas. Quando a condição é associada a causa origem 

ser adquirida, os motivos são: complicações por infecções, 

doença diverticular, neoplasia colorretal, a partir da Doença de 

Crohn, neoplasia de bexiga, neoplasia de útero, neoplasia de 

próstata, complicações por radiação, agravos por corpos 

estranhos em pós-operatório e as complicações por traumas 

(GOLABEK, 2013; WERCKA, 2016). Esta última origem sendo 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM FÍSTULA 
ENTEROVESICAL CUTÂNEA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

a causa base da temática deste relato de experiência. Quanto 

ao segmento envolvido, a fístula recebe o nome do segmento 

que está havendo a comunicação: fístula apendicovesical, íleo 

vesical, colovesical e a retovesical incluindo a retouretral 

(GOLABEK, 2013). 

Segundo Golabek (2013) a doença diverticular é a causa 

mais comum de fístula colovesical (65% a 79% dos casos de 

fístula colovesical ocorrem em pessoas com diverticulite), 

seguido pelo câncer do TGI e pela Doença de Crohn que 

consiste em uma doença inflamatória em um segmento 

intestinal (BECHARA, 2015) . Por sua vez, a fístula colovesical 

é a causa mais comum de fístula enterovesical (GOLABEK, 

2013). Esse tipo de fístula é mais provável acontecer em 

homens devido a anatomia feminina dispor do útero entre a 

bexiga e o cólon, dificultando o surgimento de uma 

comunicação (CAVALCANTI, 2013). Acerca da fístula 

colovesical por diverticulite, Marques (2016) levanta duas 

hipóteses: o divertículo se rompe e ocorre uma ruptura vesical 

secundária ou há um abscesso diverticular que leva a uma 

erosão enterovesical. 

Em relação ao problema supramencionado, destaca-se 

a importância da aplicação do processo de enfermagem 

perante as possíveis dificuldades que o paciente pode 

apresentar, como mostra o estudo de Cavalcanti et al (2013), 

em que a infecção do trato urinário (ITU), disúria, polaciúria, 

hematúria, pneumatúria e até mesmo fecalúria se mostram 

como achados clínicos frequentes nesses pacientes. Diante 

dessas condições, o uso da sonda vesical de demora (SVD) 

pelo paciente surge como uma das medidas mais frequentes, 

porém, também como uma das mais propensas a desencadear 
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infecções hospitalares, uma vez que os riscos são mais 

significativos (JORGE et al., 2013). 

Partindo-se do pressuposto de que, segundo Volpe 

(2017), processos infecciosos podem atingir o paciente com 

FEV, destaca-se a importância  de a enfermagem trabalhar com 

ações de prevenção e controle de infecções.  

O processo de enfermagem destacado consiste em uma 

metodologia de trabalho onde existem etapas que sendo 

respeitadas auxiliam na melhor assistência do paciente. As 

fases têm características diferentes mas que complementam no 

cuidar. As cinco fases são: histórico de enfermagem, onde há 

coleta de dados através do prontuário e entrevista; diagnóstico 

de enfermagem; planejamento de enfermagem, a partir do que 

foi diagnosticado; implementação, onde irá ser realizada as 

intervenções e a avaliação de enfermagem. Apesar de cada 

parte do processo suceder o anterior, há liberdade em retornar 

a uma etapa para solucionar um questionamento (SILVA, 

2013). 

A necessidade de relatar uma assistência de 

enfermagem a um caso que está ligado a dados sociais de 

crescente violência por armas de fogo Brasil, culmina na 

produção desse relato de experiência, também se justificando 

na importância das inúmeras experiências que um estágio 

supervisionado pode enriquecer para a futura vida profissional 

dos acadêmicos de enfermagem. 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma 

assistência de enfermagem em paciente com fístula 

enterovesical cutânea, demonstrando as queixas principais, 

sintomatologia, o tratamento indicado e a forma com a qual a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) foi 

aplicada. 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM FÍSTULA 
ENTEROVESICAL CUTÂNEA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um relato de experiência que consiste em um 

instrumento da pesquisa crítico-reflexiva onde utiliza-se da 

reflexão sobre um conjunto de experiências vividas pelos 

autores da pesquisa. 

Este trabalho foi realizado por estudantes do curso de 

graduação em enfermagem, no qual abordou a assistência de 

enfermagem a partir de uma experiência empregada em um 

paciente no hospital federal do município de Natal/RN.  

O local trata-se de um hospital universitário conhecido 

por ser um hospital de referência em atendimento e cirurgias de 

qualidade no estado do Rio Grande do Norte em Natal. É 

responsável por atender uma alta demanda de pacientes que 

são encaminhados de diversos municípios do estado.  

A assistência que será descrita aconteceu durante três 

dias no mês de maio de 2017, sendo o paciente assistido em 

todos seus cuidados gerais. O levantamento de informações foi 

realizado através de consulta prévia no prontuário do paciente, 

observando com atenção a prescrição de medicamentos, 

evolução, exames complementares e cuidados médicos, 

evolução e prescrição de cuidados de enfermagem e admissão 

feita, além da visita e anamnese realizada com o paciente 

durante o primeiro contato.   

O paciente foi acompanhado com a consulta de 

enfermagem realizada durante todos os dias, a prestação dos 

cuidados e a evolução de Enfermagem conforme o método 

SOAP. Significando: subjetivo que é a coleta de dados do dia, 

como queixas e relatos; objetivo que são os dados mensurados 

pelo exame físico; avaliação dos dados coletados e da situação 
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na qual o paciente se encontra, juntamente com os resultados 

de enfermagem; e o plano que são Intervenções de 

enfermagem e plano de cuidados.  

Foi realizado também o plano de cuidados baseado na 

taxonomia Nanda, Nic e Noc (NNN), orientado pelos 

professores da disciplina da disciplina de Atenção Integral I do 

5º período do curso de Enfermagem.   

O relato de experiência utilizou por dados de pesquisas 

coletadas em pesquisa bibliográfica para embasar o significado 

da prestação da assistência aqui relatada, ressaltando a 

relevância das escolhas das condutas prestadas durante a 

assistência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O primeiro contato com o paciente aconteceu em uma 

terça-feira e a assistência estendeu-se até quinta-feira da 

mesma semana. Previamente a professora supervisora da 

disciplina mostrou o setor, onde os pacientes que ali estavam 

internados eram acometidos por doenças gastroenterológicas. 

O objetivo do campo de estágio supervisionado é trazer a tona 

a noção de responsabilidade do discente através de uma 

experiência prática-profissional, sendo nesta experiência, a 

capacidade de ser responsável pelos cuidados integrais de uma 

pessoa (EVANGELISTA; IVO, 2014). O paciente designado 

estava internado há 4 dias no HUOL, mas tinha um histórico de 

permanência em ambiente hospitalar que afetava a vida 

pessoal dele.   

 No primeiro momento, houve apresentação sobre a 

assistência que iria ser prestada durante essa semana de 

estágio, devido ao objetivo da disciplina propor a experiência 
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mais completa possível de uma enfermaria de média 

complexidade, onde após essa semana outro paciente iria ser 

assistido. Como o estágio iniciou-se em uma terça-feira e os 

estágios são de segunda a quinta, a assistência seria de três 

dias. Então sendo de suma importância, foi colhido a história 

através de uma conversa acolhedora sem pré-julgar sua história 

de vida. 

 O paciente de 31 anos residia com a esposa e filhos na 

própria cidade de Natal, sendo autônomo no ramo do comércio, 

vendendo alimentos e bebidas em uma cigarreira e 

transformando isso como modo de sustento para sua família. O 

comércio varejista apresentou do segundo semestre de 2016 

para o primeiro semestre de 2017 um aumento relevante no 

volume de vendas no território nacional como um todo (BRASIL, 

2018). Esse indicador ressalta que o comércio no geral é uma 

forma de rentável de renda para a população brasileira. 

 Ao decorrer da conversa ele informou que foi internado 

há três dias antes da anamnese, no qual foi referenciado de 

outro hospital da capital, onde também disse ter um histórico de 

internamento hospitalar desde o início do ano, devido a um 

ferimento por arma de fogo (FAF) a aproximadamente quatro 

meses. Como foi previamente relatado na introdução, a arma 

de fogo é um instrumento intimamente relacionado a mortes e 

crimes no Brasil, correlacionando mais que o triplo de mortes 

do que o percentual constatado na Europa (ATLAS, 2018). Ele 

foi uma vítima de assalto enquanto estava trabalhando, contudo 

reagiu ao assalto e sofreu três disparos de arma de fogo calibre 

38, onde acabou sendo atingido na perna direita, no hemitórax 

esquerdo e na região lateral da sua nádega direita, ainda no 

início do ano. Apesar de ter sido bem receptivo, deu para 
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observar seu desconforto ao falar do episódio que o levou a 

estar internado ali no HUOL.  

 Ele contou que fez esplenectomia e nefrectomia 

esquerda, além de drenagem de tórax também a esquerda. 

Contudo após a cirurgia, houve eliminação de fezes e urina pelo 

orifício do FAF e após um tempo houve obstrução intestinal, 

sendo necessário colostomia à esquerda, além da sondagem 

vesical de demora (SVD). Com o desenrolar da conversa, 

ficamos sabendo que ele já havia sido sido internado um ano 

atrás por outro FAF ao ter reagido a outro assalto. 

 Os sintomas presentes em um paciente com fístula 

enterovesical advém de ambos os tratos que estão em 

comunicação, apresentando hematúria, disúria, tenesmo, 

aumento da frequência urinária e dor suprapúbica (GOLABEK, 

2013). Entretanto, os sintomas mais sugestivos de FEV são 

pneumatúria em mais de 60% dos casos, fecalúria em 50% e 

cistite chegando a 90% dos acometidos (MARQUES, 2016).

 Os dados subjetivos do paciente na coleta de dados 

apontou para quais cuidados a assistência deveria ser 

direcionada. Como por exemplo a queixa de sono intermitente 

durante a noite por sentir desconforto ao movimentar-se 

durante o leito, devido a bolsa de colostomia estar a esquerda 

e a fístula com o dreno na nádega à direita. Além disso, a 

necessidade de esvaziar a bolsa de ostomia durante a noite 

promovia prejuízo ao sono. Durante a assistência foi levado em 

conta suas queixas subjetivas quanto à sua condição presente, 

uma vez que a literatura fala sobre ser essencial a enfermagem 

reconhecer a importância das mudanças de hábito que o 

paciente ostomizado apresenta para que se tenha uma 

assistência adequada (MOTA; GOMES, 2013). 
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Quanto ao diagnóstico de enfermagem, ele pode ser 

obtido em conjunto com a história clínica do paciente e exames 

para que haja a comprovação. A fístula enterovesical não 

apresenta padrão ouro para seus diagnósticos, sendo utilizado 

a evidência clínica para diagnosticar em grande dos casos 

(GOLABEK, 2013). A cistoscopia apesar de ter uma 

inespecificidade quanto a sinais que são observados, serve de 

suporte para a conclusão diagnóstica, principalmente quando 

se fala de fístula colovesical, sendo a primeira linha de 

investigação (CAVALVANTI, 2013; MARQUES, 2016). Outros 

exames como a tomografia computadorizada (70% de 

confiabilidade), cistografia (80% de confiabilidade), 

cistouretrograma, enema de bário e ultrassonografia abdominal 

e pélvica, auxiliam na conclusão. O uso de ingestão de 

sementes de papoula e análise da urina 48 horas depois, é 

outro método que apresenta aproximadamente mais de 90% 

detecção de presença de fístula. Contudo não conclui qual a 

localidade específica da fístula nem qual seu tipo 

(CAVALCANTI, 2013; GOLABEK, 2013). O paciente assistido 

fez uso da tomografia computadorizada para o 

complementação do diagnóstico completo da localidade e tipo 

de fístula presente. 

Foi realizado busca no prontuário do paciente para 

manter a assistência medicamentosa e constatamos os 

seguintes medicamentos aprazados: dipirona sódica; cloridrato 

de metoclopramida, tenoxicam, ranitidina, enoxaparina sódica. 

Os medicamentos prescritos eram para diminuir o desconforto 

ao movimentar-se no leito, diminuir as náuseas, diminuir o 

processo inflamatório da fístula, proteger a flora estomacal e 

anticoagulante para evitar tromboembolismo por passar a maior 

parte do tempo acamado. O uso de antibioticoterapia não 
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estava havendo, entretanto havia o acompanhamento com 

antibiograma e ainda estava a espera do procedimento cirúrgico 

que é o método definitivo de cura do quadro de FEV. 

 O tratamento para FEV segue com o uso de 

antibioticoterapia em um primeiro tempo, sendo necessário, 

mesmo que não urgente, o procedimento de correção cirúrgica. 

Cavalcanti (2013) disserta que sem a intervenção cirúrgica até 

75% dos pacientes com FEV pode vir a óbito por infecção 

generalizada em até cinco anos, sendo imprescindível a 

ressecção completa do segmento intestinal que foi acometido 

pela fístula. 

Dentro do panorama e tomando como princípio a 

avaliação feita pelos alunos durante o acompanhamento, foram 

elencados dois diagnósticos prioritários segundo a Taxonomia 

NANDA: Risco para infecção evidenciado por procedimento 

invasivo; Padrão de sono prejudicado relacionado a 

imobilização evidenciado por insatisfação com o sono.  

De acordo com o Processo de Enfermagem, os 

diagnósticos são norteadores para os resultados e para as 

futuras intervenções que foram realizadas neste estudo. Nos 

quadros a seguir, estão distribuídos os indicadores dos 

Resultados de Enfermagem elencados de acordo com o NOC 

que melhor se adequaram a avaliação da saúde e bem-estar do 

paciente, esses indicadores foram avaliados no paciente e 

receberam pontuação de acordo com a graduação indicada na 

NOC.  

A avaliação ocorre segundo observação de como o 

paciente já estava em seu quadro, e na soma esperada 

objetiva-se um valor de acordo com a graduação da escala que 

se espera alcançar, durante o acompanhamento da assistência. 
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A avaliação dos indicadores no Quadro 1 e 2 estão logo a 

seguir. 

 

Quadro 1. Avaliação de indicadores para o Resultado de 
Enfermagem Autocuidado: higiene, segundo a NOC. Natal/RN, 
2018. 

Indicadores 

para o 

Resultado 

Autocuidad

o: higiene 

Graduação da escala 

1 – 

Grave

mente 

compro

metido 

2 – Muito 

comprom

etido 

3 – 

Moderada

mente 

compromet

ido 

4 – 

Levemente 

comprometi

do 

5 – Não 

compromet

ido 

Limpeza da 

área do 

períneo 

    X 

Manutençã

o de boa 

higiene 

    X 

Soma atual: 10 

Soma esperada: 10 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

Para a análise do resultado elencamos as principais 

intervenções para esse indicador do NOC, segundo o NIC: 

monitorar a cicatrização do estoma e tecido circunjacente e 

manifestar a confiança no paciente que é capaz de retornar à 

vida normal com a ostomia.  
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Quadro 2. Avaliação dos Resultados de Enfermagem para 
Cuidados com ostomia, segundo a NOC. Natal/RN, 2018. 

Indicadores 

para o 

Resultado 

Cuidados 

com 

ostomia 

Graduação da escala 

1 – 

Nenhu

m 

cuidado 

2 – 

Pouco 

cuidado 

3 – 

Cuidado 

moderado 

4 – 

Cuidado 

substancial 

5 – Cuidado 

amplo 

Funcionam

ento da 

ostomia 

    X 

Cuidados 

da pele em 

torno da 

ostomia 

    X 

Soma atual: 10 

Soma esperada: 10 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

O indicador elencado autocuidado quanto a higiene é 

importante para a promoção da saúde do paciente, pois 

demonstra de forma direta a relação da autoestima com 

manutenção da higiene corporal, tendendo a higiene a diminuir 

após estar um longo período internado longe do convívio da 

comunidade. Assim como também a ostomia pode acarretar 

baixa autoestima, levando a uma não aceitação da condição em 

que está atualmente, interferindo em suas relações diárias 

(MOTA, 2015). Uma queixa subjacente aos cuidados imediatos 

de enfermagem é a quanto a sexualidade, sendo relatado que 

desde a síntese do estoma se sentia inseguro quanto premissa 

de se relacionar sexualmente. 
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Motas e Gomes (2013) trazem exemplos sobre a 

questão de se sentir seguro com o parceiro, e mesmo que seja 

de longa data haverá ainda a dúvida, o desconforto. 

Outro problema constante na vida de pacientes com FEV 

é a infecção generalizada, e a partir disso foi elencado o 

indicador de conhecimento do controle da infecção. É um 

indicador que busca avaliar o conhecimento sobre sinais de 

infecção do próprio corpo, isso acarreta em uma apropriação da 

evolução da própria saúde. A partir desse indicador, foram 

elencados as principais intervenções do NOC, segundo o NIC: 

Promoção da ingestão nutricional adequada; o estímulo a 

ingestão de água; orientação sobre sinais e sintomas de 

infecção, para quando for presente relatar a equipe de 

enfermagem; monitorar fixação da SVD; monitorar a cor, 

quantidade e aspecto da secreção de drenos e da SVD. 

O Quadro 3 a seguir demonstra o indicador do 

conhecimento do controle da infecção. 

 Volpe (2017) fala sobre como processos 

infecciosos podem acometer pacientes com FEV, seja por 

fatores como a etiologia, tipo, localização anatômica, idade do 

paciente e débito de líquidos que são secretados. Além de tais 

fatores o desequilíbrio eletrolítico e a desnutrição também são 

fatores de podem agravar o estado geral do acometido, sendo 

relevante o apoio nutricional adequado (BADRASAWI; 

SHAHAR; SAGAR, 2014).  
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Quadro 3. Avaliação de indicadores para o Resultado de 
Enfermagem Conhecimento: controle da infecção, segundo a 
NOC. Natal/RN, 2018. 

Indicadores 

para o 

Resultado 

Conhecimen

to: controle 

da infecção 

Graduação da escala 

1 – 

Nenhum 

conhecim

ento 

2 – 

Conhec

imento 

limitado 

3 – 

Conhec

imento 

modera

do 

4– 

Conhecime

nto 

substancial 

5 – 

Conheciment

o amplo 

Sinais e 

sintomas da 

infecção 

  X¹  X² 

Importância 

da adesão 

ao 

tratamento 

    X¹ 

Soma atual: 8 

Aumentar para: 10 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

Nota: ¹Resultados obtidos pelo paciente na avaliação desse 

resultado. ²Resultado que se espera alcançar durante os 

cuidados. 

 

O Quadro a seguir demonstra um indicador a partir de 

uma queixa sutil, mas que influencia em um quadro de melhora 

mais rápido. 
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Quadro 4. Avaliação do Resultado de Enfermagem para Sono, 
segundo a NOC. Natal/RN, 2018. 

Indicadores 

para o 

Resultado 

Sono 

Graduação da escala 

1 – 

Gravem

ente 

compro

metido 

2 – Muito 

comprom

etido 

3 – 

Moderada

mente 

comprometi

do 

4– 

Levemente 

compromet

ido 

5 – Não 

comprom

etido 

Horas de 

sono 

    X¹ X² 

Qualidade 

do sono 

 X¹ X²   

Ato de 

dormir 

durante toda 

a noite, de 

maneira 

consistente 

 X¹ X²   

Soma atual: 8 

Aumentar para: 10 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

Nota: ¹Resultados obtidos pelo paciente na avaliação desse 

resultado. ²Resultado que se espera alcançar durante os 

cuidados. 

 

O último indicador elencado foi o sono sendo a partir das 

queixas que foram observadas na anamnese do paciente, onde 

não havia um sono contínuo devido a necessidade de esvaziar 

a bolsa de Karaya da ostomia e além disso, apenas uma 

posição que ele conseguia deitar-se para dormir. A partir disso 

foi possível perceber as repercussões negativas que a 
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fatalidade que o levou a se internar estava causando. Havia 

prejuízo do sono pelo fato de haver um estoma na região 

abdominal, produzido devido haver uma FEV e assim 

impossibilitava a evacuação na via fisiológica.  

Esse é um problema que Motas e Gomes (2013) trazem 

com relatos de pessoas que tem o sono intermitente por causa 

da mudança de posição durante o sono, sendo impossibilitado 

de manter o padrão de sono que mantinham antes da cirurgia. 

O cuidado de enfermagem foi realizado a partir de intervenções 

que estavam no NIC e com materiais que participavam da 

realidade do ambiente, como: encorajamento a estabelecer 

uma rotina de hábitos noturnos para transição entre vigília e 

sono; realizar com uso de travesseiros pequenas trocas de 

posição para alívio de pressão do peso corporal e o 

aconselhamento a realizar atividades ao dia para haver o gasto 

energético durante o período diurno e facilitar o repouso durante 

a noite. 

 

CONCLUSÕES 

  

Este relato de experiência promoveu uma oportunidade 

de refletir acerca da assistência de enfermagem a um paciente 

com demandas que sobrepujam a enfermidade que o manteve 

internado. O trabalho foi importante para esclarecer pontos 

relevantes acerca da implementação do cuidado de 

enfermagem diante enfermidades na enfermaria 

gastrointestinal.  

O fator causal que levou o paciente estar internado no 

hospital universitário abre espaço para a reflexão da 

importância de medidas governamentais para o combate a 

violência urbana. O debate quanto a segurança pública no 
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Brasil está mais aceso do que em anos anteriores, e como foi 

visto ao acompanhar o paciente, a repercussão deste tema 

implica em morbidades gerando maior gasto público para o 

próprio governo federal. 

A quebra de expectativa deu lugar a oportunidade para 

aprender sobre essas condições clínicas e sobre refletir causas 

diversas que podem ser encontradas na clínica cirúrgica. O 

processo de escuta ativa ao paciente e o enfoque do cuidado 

quanto às queixas relatadas, ampliou a noção prévia do cuidado 

biomédico. O paciente ali assistido tem queixas relativas a 

clínica apresentada, mas sobrepõe apenas a queixa fisiológica, 

adentra em problematizações sociais que a enfermagem 

precisa estar pronta para assistir. O estágio consolidou o 

conhecimento prático que nós vimos durante as aulas teóricas, 

e acrescentou as reflexões que não tinham como serem 

percebidas sem antes ter havido a experiência de tratar o 

paciente. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BADRASAWI, Manal; SHAHAR, Suzana; SAGAR, Ismail. Nutritional 

Management in Enterocutaneous Fistula. What is the evidence?. Malays J 

Med Sci., Penang, v. 22, n. 4, p. 6-16, 2014. 

BRASIL. IBGE. Pesquisa Mensal de Comércio. 2018 - Indicadores 

selecionados. Brasília: IBGE, 2018. 

BECHARA, Cristiane de Souza et al. Caracterização de pacientes 

operados por Doença de Crohn pela classificação de Montreal e 

identificação de fatores preditores de sua recorrência cirúrgica. Rev. Col. 

Bras. Cir., Belo Horizonte, v. 42, n. 2, p. 97-105, 2015.  

BULECHEK, Gloria M.; BUTCHER, Howard K.; DOCHTERMAN, Joanne 

Mccloskey. NIC: Classificação da Intervenções de Enfermagem. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010. 1037 p.  



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM FÍSTULA 
ENTEROVESICAL CUTÂNEA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

CAVALCANTI, Natália Silva et al . Infecção do trato urinário de repetição 

por fístula enterovesical secundária a doença diverticular do cólon: um 

relato de caso. J. Bras. Nefrol., São Paulo, v. 35, n. 4, p. 341-345, 2013. 

CERQUEIRA, Daniel et al. Atlas da violência 2018. Rio de Janeiro: 

ATLAS, 2018. 

EVANGELISTA, Daniele Lima; IVO, Olguimar Pereira. Contribuições do 

estágio supervisionado para a formação do profissional de enfermagem: 

expectativas e desafios. Revista Enfermagem Contemporânea, Vitória da 

Conquista, v. 3, n. 2, p. 123-130, 2014. 

GOLABEK, Tomasz et al. Enterovesical Fistulae: Aetiology, Imaging, and 

Management. Gastroenterology Research And Practice, Polônia, v. 3, p. 

1-8, 2013.  

HERDMAN, T. Heather; KAMITSURU, Shigemi. Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA-I. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 1187 p. 

JORGE, Beatriz Maria et al . Infeção do trato urinário relacionada com o 

uso do cateter: revisão integrativa. Rev. Enf. Ref.,  Coimbra ,  v. serIII, n. 

11, p. 125-132, 2013 .   

LIMA, Sônia Oliveira et al. Avaliação epidemiológica das vítimas de trauma 

abdominal submetidas ao tratamento cirúrgico. Rev. Col. Bras. Cir., 

Aracaju, v. 39, n. 4, p. 302-306, 2012. 

MACIEL, Paulo Roberto. Avaliação do perfil dos pacientes atendidos 

por ferimentos por arma de fogo em um hospital da rede viva 

sentinela. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Núcleo 

de estudos em saúde coletiva, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2013.  

MARQUES, Rita et al. Fístula colovesical por diverticulite aguda 

complicada. Rev. Port. Cir.,  Lisboa, v. 2, n. 36, p. 33-37, 2016. 

MOORHEAD, Sue et al. NOC: Classificação dos Resultados de 

Enfermagem. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 1344 p. 

MOTA, Marina Soares et al. Facilitators of the transition process for the 

self-care of the person with stoma: subsidies for Nursing. Rev. Esc. 

Enferm. USP, Pelotas, v. 49, n. 1, p. 82-88, 2015. 

MOTA, Marina Soares; GOMES, Giovana Calcgno. Changes in the process 

of living of ostomized patients after surgery. Rev Enferm UFPE On Line, 

Recife, v. 7, p. 7074-7081, 2013.  
ONG SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ. Metodología del ranking (2017) de 

las 50 ciudades más violentas del mundo. Cidade do México, 2017.  



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM FÍSTULA 
ENTEROVESICAL CUTÂNEA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Secretaria de Segurança Pública e da 

Defesa Social. Relatório estatístico de crimes violentos letais 

intencionais. Rio Grande do Norte, 2017.  

SILVA, Vanessa Soares da. Utilização do processo de enfermagem e as 

dificuldades encontradas por enfermeiros. Cogitare Enferm, Fortaleza, v. 

18, n. 2, p. 351-357, abr. 2013. 

VANINI, Gabriela. Análise de Resíduos de Disparos de Armas de Fogo 

usando ICP OES: desenvolvimento de uma nova metodologia analítica. 

2014. 98 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Centro de Ciências 

Exatas, Universidade Federal do EspÍrito Santo, Vitória, 2014.  

VOLPE, Bruno Bosch. Avaliação do processo de cicatrização de 

fístulas gastrointestinais quando tratadas com células-tronco 

mesenquimais estromais de tecido adiposo aderidas a fios de sutura. 

2017. 115 f. Tese (Doutorado em Ciências Fisiopatologia Cirúrgica) - 

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2017. 

WAISELFÍSZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2016: Homicídios por 

armas de fogo no Brasil. (1. ed) Rio de Janeiro: Flacso Brasil, 2015. 

WERCKA, Janaína et al. Perfil epidemiológico, incidência e desfecho dos 

pacientes com fístula abdominal pós-operatória. Rev. Col. Bras. Cir., São 

José, v. 43, n. 2, p. 117-123, 2016



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER 
EM CUIDADOS PALIATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

CAPÍTULO 9 
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM 
PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER EM 
CUIDADOS PALIATIVOS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Anne Marília de Aquino LAURENTINO1 

Thomas Matheus da Silva LOPES 1 

Raissa de Lima Coura VASCONCELOS1 

Bianca Calheiros CARDOSO¹ 
Gabriela de Sousa Martins MELO²  

1 Graduandos do curso de Enfermagem, UFRN; 2 Orientadora/Professora do DENF/ UFRN;   
grabrielasmm@gmail.com.br 

 

RESUMO: O estudo tem por objetivo descrever a vivência dos 
graduandos em enfermagem durante a assistência a um 
paciente portador de câncer em cuidados paliativos, em um 
hospital universitário; aplicar o processo de Enfermagem com 
intuito de desenvolver um plano de cuidados contextualizado e, 
por fim, estabelecer a ligação do conteúdo teórico absorvido em 
sala de aula com a prática vivenciada no hospital. Trata-se de 
um relato de experiência realizado em um hospital escola, para 
escolha da vivência utilizou-se os seguintes critérios: estar em 
cuidados paliativos, com previsão de permanência de pelo 
menos sete dias. Para coleta de dados, aplicou-se o Processo 
de Enfermagem (PE), elaborando os Diagnósticos de 
Enfermagem através da taxonomia NANDA, com uso de 
instrumento estruturado. Em seguida, foram elaboradas metas, 
com as prescrições e intervenções que foram empregadas no 
cuidado ao paciente, baseando-se, respectivamente nas 
taxonomias NOC e NIC. Houve a continuidade do cuidado 
mediante evoluções diárias, ajustando o plano de cuidado pré-
estabelecido, de acordo com a necessidade do cliente. Ao longo 
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dos sete dias de prática foi possível ter o entendimento de toda 
a execução do PE voltados para a implementação dos cuidados 
paliativos, reconhecendo sua importância como parte do 
funcionamento da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem, proporcionando assim, que o atendimento ao 
paciente em estado terminal fosse realizado com qualidade e 
eficiência. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Cuidados 
paliativos; Neoplasias malignas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Inquestionavelmente, a doença neoplásica maligna, 

ainda hoje continua temida e estigmatizada pela população 

como sendo aquela que levará o indivíduo ao extremo 

sofrimento e à morte (OLIVEIRA et al., 2015). 

À nível nacional, as neoplasias malignas ocasionaram 

105.275 mortes, em 1990 e 236.345 mortes em 2015, o que 

corresponde a 11,6% e a 17,4% da totalidade de óbitos, 

respectivamente. Para o sexo masculino e feminino, as taxas 

de mortalidade se mantiveram entre os anos de 1990 e 2015 

(GUERRA et al., 2017).  

Em contrapartida, segundo Oliveira et al.(2015), os 

indivíduos americanos com histórico de câncer, 

aproximadamente 14,5 milhões, permaneciam vivos em 2014 

presumindo-se um aumento de 19 milhões de pessoas 

portadoras de algum tipo de câncer, vivas até 2024, que resulta 

dos avanços tecnológicos e terapêuticos ao longo dos anos.   

Levando em consideração esse estigma de 

terminalidade da vida interligada às neoplasias, o paciente pode 

se deparar com situações não usuais em relação aos cuidados 

sobre sua saúde, como por exemploo recebimento de más 
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notícias, a decisão de escolher uma possível reanimação 

cardiopulmonar ou não, e sobre a implementação dos cuidados 

paliativos (COMIN et al., 2017).  

Fundamentado em uma visão holística do ser humano, 

os cuidados paliativos defende como filosofia a valorização da 

vida e naturalização do processo de morte. Dessa forma, não 

tem o propósito de antecipar a morte (processo nomeado de 

eutanásia - que tem como objetivo aliviar o sofrimento nos 

cuidados à pessoa em processo de terminalidade), e nem de 

postergar a morte (nomenclatura utilizada como distanásia - 

que se remete ao uso dos avanços tecnológicos para manter a 

vida a qualquer custo, se caracterizando por um processo de 

morte lento e doloroso), mas sim oferece todo suporte 

emocional e alívio da dor para que o cliente possa ter o 

processo de morte mais natural possível, termo chamado de 

ortotanásia (FERNANDES et al., 2013;SILVA et al., 2016).   

Perante o exposto, é imprescindível a implementação 

dos cuidados paliativos direcionados ao paciente na fase 

terminal da vida, sobretudo o oncológico, tendo em vista que 

tais cuidados têm como principal objetivo o cuidar humanizado 

(FERNANDES et al.,2013).  

Em concordância com Silva et al. (2016) a prática dos 

cuidados paliativos recomenda a atuação da equipe 

interdisciplinar, sendo a equipe de enfermagem essencial nesse 

processo, haja vista que este profissional, por estar mais 

próximo cotidianamente do cliente, pode identificar situações 

nas quais os princípios bioéticos sejam desrespeitados, além 

de ter total conhecimento acerca dos direitos do cliente e poder 

implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), responsável por garantir  uma assistência qualificada, 

humana e digna.  
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 A SAE é responsável por organizar, planejar e executar 

as ações de enfermagem durante o período que o enfermo se 

encontra sob cuidados, sendo ferramenta totalmente privativa 

do enfermeiro, tornando possível o Processo de Enfermagem 

(PE), uma ferramenta metodológica capaz de organizar em 

etapas, sistematizando a assistência (SANTOS et al., 2014). 

Tendo como base o exposto discorrido, o presente relato 

de experiência tem como objetivo descrever a vivência dos 

graduandos em enfermagem durante a assistência a um 

paciente portador de câncer em cuidados paliativos, em um 

hospital universitário; aplicar o processo de Enfermagem (PE) 

com intuito de desenvolver um plano de cuidados 

contextualizado e, por fim, estabelecer a ligação do conteúdo 

teórico absorvido em sala de aula com a prática vivenciada no 

hospital.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Trata-se de um relato de experiência realizado em um 

hospital universitário vinculado à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), por meio do campo de prática da 

disciplina Atenção Integral à Saúde I, realizado em sete dias no 

mês de maio de 2017.  

 Com isso, houve o acompanhamento de um paciente em 

cuidados paliativos escolhido pela docente dentre os 28 

pacientes presentes na enfermaria do setor oncológico.  Para a 

escolha da situação de saúde a ser acompanhada utilizou-se os 

seguintes critérios: estar em cuidados paliativos, com previsão 

de permanência de pelo menos 7 dias, período do 

acompanhamento pelos discentes.  
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Para identificação das necessidades a serem 

trabalhadas no plano de cuidados, fora realizada uma entrevista 

com o paciente, por meio de um instrumento padronizado pela 

disciplina para realização do histórico de enfermagem, 

caracterizando a coleta de dados juntamente com consultas 

realizadas ao prontuário do cliente, para identificação do 

contexto de hospitalização, problemas e necessidades 

evidenciados e cuidados previamente prestados. Assim, inicia-

se o Processo de Enfermagem, elaborando-se os Diagnósticos 

de Enfermagem a partir das informações coletadas através da 

taxonomia NANDA (SANTOS et al., 2014). 

Em seguida, as metas esperadas foram elaboradas, 

juntamente com as prescrições e intervenções de enfermagem 

que deveriam ser empregadas no cuidado ao paciente, 

baseando-se, respectivamente nas taxonomias Nursing 

Outcomes Classification (NOC) e Nursing Interventions 

Classification (NIC) NANDA(SANTOS et al., 2014). 

 Por conseguinte houve a continuidade do cuidado ao 

paciente, mediante evoluções diárias, analisando sempre seu 

estado de saúde, podendo assim manter ou acrescentar 

alterações no plano de cuidado pré-estabelecido. 

Vale ainda ressaltar, que o presente estudo respeita 

todas as questões éticas envolvendo pesquisa com seres 

humanos, como primordialmente manutenção da privacidade, 

respeito ao sigilo e confidencialidade das informações.  

Por se tratar de um relato de experiência, que envolve a 

descrição da vivência dos acadêmicos de enfermagem em um 

contexto específico da prática profissional do enfermeiro, não 

requer a aprovação por um comitê de ética, conforme 

destacado na resolução nº 510 de 2016 do Conselho Nacional 

de Saúde, Art. 1 item VII que “a pesquisa que objetiva o 
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aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde 

que não revelem dados que possam identificar o sujeito” não 

serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente relato de experiência foi realizado a partir de 

uma experiência vivenciada pelos acadêmicos de enfermagem 

em um hospital universitário no estado do Rio Grande do Norte 

(RN).  

No primeiro dia de contato com o paciente, aplicou-se o 

Processo de Enfermagem (PE), que em consonância com 

Wanda Horta é um processo que visa a uma assistência com 

base em um processo sistematizado e inter-relacionado. O PE 

compõe-se em cinco fases: Investigação, Diagnósticos de 

Enfermagem, Planejamento e resultados esperados, 

Implementação e Avaliação (ALVIM, 2013). 

Segundo Alvim (2013), a fase da Investigação está 

compreendida pela anamnese e exame físico. Sendo assim, 

utilizou-se um instrumento estruturado para a realização da 

coleta de dados. Após uma primeira abordagemao paciente, 

aplicando os dados do roteiro, obtiveram-se os dados 

subsequentes:  

“Paciente idoso, sexo masculino, casado, branco, 2 

filhos. Natural de um interior do estado do Rio Grande do 

Norte,católico, ensino médio completo, aposentado. Foi 

admitido na UTI do hospital universitário apresentando falta de 

ar e nível de consciência rebaixado, no período de maio de 

2017, e após vários examesfoi diagnosticado com melanoma 

metastásico, nódulos pulmonares, carcinomatose 
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peritoneal,massa em ureter esquerdo, linfonodomegalia 

cervical direita, derrame pleural volumoso à esquerda + 

derrame pericárdico. 

Após 5 dias, obteve alta da UTI e retornou para a 

internamento na enfermaria oncológica do hospital universitário 

anteriormente citado9 dias depois. Tem-se como doenças 

pregressas: asma, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), sequela de tuberculose (TB), carcinoma espinocelular 

(CEC) e carcinoma basocelular (CBC). Costumava ir à missa, 

conversar com os vizinhos e assistir televisão em 

seusmomentos de lazer. Considera-se uma pessoa interessada 

em aprender sobre sua história de doença atual, autocuidado e 

apesar de saber que seu tratamento é apenas paliativo, procura 

melhorar em aspectos espirituais, pois acredita que interfere na 

sua patologia. Sente-se solitário e procura desviar esses 

pensamentos ruins pensando em outras coisas, como por 

exemplo orando. Seu sentimento de fé é bastante grande e 

contribui para o enfrentamento dos problemas que ocorrem em 

sua vida.Houve uma mudança significativa em sua vida e na 

dos familiares após o descobrimento de suas comorbidades, 

principalmente no âmbito financeiro. Também falou que a sua 

sexualidade foi comprometida após começar a adoecer. 

Necessita de auxílio para deambular, e consequentemente para 

realizar sua higiene corporal e oral, em decorrência da fraqueza 

e presença de edemas nos membros inferiores (MMII).Durante 

a entrevista, o paciente não relatou nenhuma dor.” 

Ao exame físico: Paciente informa que sua condição de 

apetite se mantém preservada, por via oral, refere dor em região 

lombar esquerda ao urinar (urina límpida de coramarela 

escura). Eliminações intestinais presentes (fezes ressecadas 

decoloração amarronzada. Afirma sono intermitente de 
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aproximadamente 7 horas (com auxílio de medicação 

Clonazepam). Crono, alo e auto-orientado, deambula com 

ajuda, afebril, hipocorado, hidratado, anictérico e acianótico. 

Presença de edemas em membros inferiores - MMII (cacifo 

+2/+4).Avaliação Neurológica: Sem alterações aparentes. 

Acuidade visual diminuída em ambos os olhos, vestibulococlear 

com audição preservada. Atrófico, simétrico, com força 

muscular assimétrica em MMSS e parestesia e paresia em 

MMII.Marcha prejudicada atáxica. Carótida com pulsos 

simétricos de baixa amplitude e fraco (filiforme) e jugulares 

inaparentes com paciente sentado. Tórax peito de pombo, 

ressonância vocal trêmula, coluna vertebral com uma discreta 

lordose.Ausculta Pulmonar: ritmo regular, murmúrio vesicular 

diminuído e presença de creptações em base direita. Ausculta 

cardíaca: Presença de B1 e B2 com alterações na 

despolarização ventricular, percebido por pausa de batimentos. 

Abdome globoso, com presença de pequenas equimoses nos 

quadrantes inferiores E e D, aparente tensão abdominal. Pele 

com queratoseactínica+Melanoma. Paresia e parestesia em 

MMII, pulsos periféricos normais, musculatura atrófica. 

Presença de acesso venoso periférico em terço médio do 

Membro superior direito (MSD). Sinais Vitais(SSVV): Pressão 

Arterial: 120x90 mmHg(normotenso); Frequência cardíaca: 

123bpm(taquicárdico); FR: 26mrpm(taquipneico); Temperatura: 

36.6ºC (afebril). 

O paciente utilizou diversos medicamentos durante a 

internação, inclusive no paliativismo como os analgésicos 

opióides e ansiolíticos, e para melhor compreensão, criou-se a 

figura 1 com os mesmos. 

 

Figura 1. Medicações em uso. 
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Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Ainda, tinha-se a seguinte lista de medicamentos não 

cadastrados na instituição hospitalar para tratamento das 

doenças crônicas: onbrize (um broncodilatador com ação de 

longo prazo utilizado pelo paciente para tratamento contínuo, já 

que possuía doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

finasterida (como quimioprevenção em relação ao câncer 

prostático), Seebri (facilita a respiração para quem possui 

DPOC) e tansulosina - indicado para tratamento de sintomas do 

trato urinário inferior para hiperplasias prostáticas benignas 

(HPB).  

Após toda a anamnese e coleta de dados, a partir do 

instrumento padronizado utilizado para a obtenção do histórico, 

e das revisões ao prontuário, iniciou-se a segunda fase do PE, 

sendo assim elencados cinco diagnósticos de enfermagem 

(DE), com base na taxonomia NANDA. Para melhor exposição 

dos diagnósticos escolhidos, criou-se a figura 2.  
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Figura 2. Diagnósticos de enfermagem elencados. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Dentre os diagnósticos supracitados, foi elencado um 

como prioritário: Ansiedade. A partir dos diagnósticos 

elencados, implementou-se a terceira etapa do PE. Foram 

estipuladas metas, com utilização da taxonomia Nursing 

Outcomes Classification, para obtenção dos resultados 

esperados, sendo o controle da ansiedade o resultado 

encontrado. Com isso foi estabelecido a meta de reduzir os 

níveis de ansiedade com o objetivo de observar a evolução dos 

indicadores explicitados na figura 3 a seguir. 
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Figura 3. Acompanhamento dos indicadores no primeiro dia. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Durante o acompanhamento no primeiro dia, observou-

se uma soma dos indicadores bastante abaixo em relação à 

soma esperada, por isso, dando continuidade ao PE, chega-se 

a quarta etapa, na qual ocorre a implementação da assistência. 

A taxonomia Nursing Interventions Classification (NIC) foi 

utilizada para aplicar as intervenções correspondentes ao 

resultado de enfermagem escolhido “Reduzir os níveis de 

ansiedade”. Para melhor entendimento de como foram 

implementadas as intervenções, elaborou-se a figura 4.  

Em conformidade coma literatura, estudos realizados por 

Ribeiro et al. (2015) e Silva et al. (2015), os resultados da 

aplicação das intervenções de enfermagem são mais eficazes 

quando estes profissionais compreendem os impactos 

causados pelo câncer, tendo em vista que após usarem da 

empatia com a situação tornam as intervenções mais 

apropriadas ao momento no qual o cliente se encontra.  
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Figura 4. Intervenções NIC e condutas adotadas.  

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Em todo processo da implementação da assistência, 

concomitantemente houve a realização da quinta etapa do PE, 

a avaliação, que compreende o monitoramento e avaliação de 
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todos os cuidados realizados. Tendo em vista todo o processo 

de enfermagem, fica notório que o mesmo se correlaciona a 

todo o momento, podendo ser readaptado dependendo da 

necessidade do paciente, substituindo os diagnósticos, 

objetivando a melhorias destes e, consequentemente, 

proporcionando uma melhor qualidade na assistência prestada, 

permitindo assim um melhor estado de conforto ao cliente.  

No tocante ao processo dos cuidados paliativos, o 

presente estudo mostra que a Sistematização da assistência de 

Enfermagem e o Processo de Enfermagem, colaboram para um 

cuidado mais holístico e criterioso, neste caso, permitindo 

diminuir os níveis de ansiedade do paciente, proporcionando-

lhe um maior conforto no processo de terminalidade da vida. 

Corroborando com os comentários citados acima, no 

último dia de assistência ao paciente- ao decorrer de 7 dias de 

acompanhamento- e após todas as intervenções serem 

implementadas, pôde-se observar um grande avanço da 

somatória de todos os indicadores elencados para o caso em 

relação ao primeiro dia, como mostra a figura 5. 

Diante do exposto e em consonância com Ribeiro et al. 

(2018) a implementação do processo de enfermagem direciona 

a organização do trabalho do enfermeiro, além de conceder aos 

profissionais da enfermagem uma maior satisfação profissional 

e pessoal. Conquanto, apesar de todas as evidências em 

relação às vantagens da implementação do PE principalmente 

nas instituições hospitalares, a adoção dessa ferramenta 

metodológica continua a apresentar um desafio (RIBEIRO et al., 

2018)  
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Figura 5. Acompanhamento dos indicadores no último dia. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Ademais, tendo a enfermagem como equipe 

indispensável para a implementação dos cuidados paliativos, 

esta deve considerar o paciente como um ser único com todas 

as suas particularidades, proporcionando um cuidado integral e 

humanizado, e o Processo de Enfermagem permite a 

concretização dessa assistência humanizada, de extrema 

importância para o indivíduo em cuidados paliativos.  

Desse modo, nem meio a todo esse contexto do cuidado, 

fica explicito a necessidade de não se abster apenas em 

realizar as técnicas necessárias para as intervenções 

diagnósticas ou terapêuticas, como também ter a sensibilidade 

e utilizar da empatia e afeto, oferecendo suporte apropriado 

tanto ao paciente, quanto aos seus familiares (SANTOS et al., 

2017).  
 

CONCLUSÕES  

 

 O relato de experiência possibilitou a 

compreensão do assistencialismo do enfermeiro em âmbito 

hospitalar ao paciente portador de câncer em cuidados 
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paliativos. Ao longo dos sete dias no campo de prática, 

utilizando as taxonomias NANDA/NIC/NOC, foi possível ter o 

entendimento de toda a execução do processo de Enfermagem 

voltado para implementação dos cuidados paliativos, 

reconhecendo sua importância como parte do funcionamento 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

proporcionando assim, que o atendimento ao paciente fora de 

possibilidade terapêutica fosse realizado com qualidade e 

eficiência, além de conferir ao profissional da enfermagem uma 

maior autonomia e satisfação do cuidado.  

Ademais, corroborando com a literatura anteriormente 

citada e vivenciando a prática, ficou explícita a importância do 

entendimento do profissional de Enfermagem acerca dos 

sentimentos do indivíduo portador de câncer fora de 

possibilidades terapêuticas, visto que todos os diagnósticos 

foram direcionados não só para os fatores psicobiológicos, mas 

também para as necessidades psicossociais e psicoespirituais. 

  Indubitavelmente, a vivência durante os dias discorridos, 

proporcionou para nós, discentes do curso de enfermagem, 

além de uma visão melhor acerca da atuação da equipe de 

enfermagem e o quanto ela pode interferir proporcionando um 

melhor conforto no processo de morte ao paciente e sua família, 

também o poder de implementar essa prática a toda equipe 

multiprofissional no âmbito hospitalar, através de ações 

educativas, utilizando até mesmo a comprovação pelos 

instrumentos utilizados ao longo da aplicação do processo de 

enfermagem.   

Diante o exposto, observa-se que o enfermeiro não deve 

se limitar aos conhecimentos técnicos e científicos, mas 

também ter uma visão holística em relação ao paciente, 

utilizando sempre da humanização e empatia, sempre se 
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atentando para os fatores externos à patologia, como o 

ambiente no qual aquele ser humano está inserido, suas 

crenças, culturas, questões sociais e demais fatores que podem 

contribuir para o agravo do prognóstico em questão. 
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RESUMO: De acordo com os dados, de 1980 a junho de 2017 
foram notificados 882.810 casos da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) no Brasil. Com um índice de 
40 mil novos casos anualmente nos últimos cinco anos, 
observa-se a necessidade de uma assistência continuada com 
participação ativa da enfermagem, buscando resgatar a 
integridade do indivíduo através do conhecimento técnico-
científico e de um atendimento desprovido de juízo de valor. 
Dessa forma, o estudo apresenta como objetivo analisar o 
conhecimento exposto na literatura relacionado a prática 
profissional do enfermeiro frente ao paciente portador da AIDS, 
buscando evidenciar os benefícios alcançados a cerca da 
prestação de uma assistência qualificada. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, com busca realizada nas bases 
de dados LILACS, BDENF e MEDLINE, onde dos 3.450 artigos 
encontrados na busca, apenas 12 estavam de acordo com os 
critérios de inclusão e exclusão. Os estudos apontaram a 
necessidade de uma assistência de enfermagem qualificada, 
que busque ofertar o cuidado de acordo com as necessidades 
de cada indivíduo, seja essa necessidade física ou emocional. 
Espera-se que esse estudo possa esclarecer aos profissionais 
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de saúde a importância da qualificação necessária para 
prestação da assistência de enfermagem de acordo com a 
necessidade de cada indivíduo, buscando minimizar ou até 
erradicar determinadas complicações. 
Palavras-Chave: Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
 

INTRODUÇÃO  

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) trata-

se de uma doença crônica, contagiosa e debilitante, que 

apresenta como principal característica a deficiência 

imunológica. Essa deficiência ocorre devido a destruição dos 

linfócitos T (células responsáveis por defender o organismo de 

agentes patógenos), sendo ocasionado por um vírus 

denominado Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (BRASIL, 

2017).  

A AIDS surgiu na década de oitenta trazendo muitas 

incertezas a respeito de como deveria ocorrer a assistência 

prestada ao indivíduo acometido por esta doença, assim como, 

a prevenção a esse processo desconhecido e fatal. Frente a 

gravidade e progressão dessa doença a ciência observou a 

necessidade de expandir o conhecimento com o intuito de 

buscar por sua origem, por dados que explicassem 

determinados eventos epidemiológicos, grupos que estariam 

mais propícios ou vulneráveis e meios que proporcionassem um 

maior recurso terapêutico (SANTOS; GOMES, 2013).  

No Brasil as políticas públicas em relação a epidemia da 

AIDS têm como objetivo proporcionar uma assistência 

qualificada aos indivíduos que convivem com HIV/AIDS 

(COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015). 

Estima-se que em 2016, aproximadamente 830 mil 
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pessoas vivem com HIV no país, dessas 694 mil (84%) 

diagnosticadas; 655 mil (79%) vinculadas a algum serviço de 

saúde e 563 mil (68%) retidas dos serviços (BRASIL, 2017). 

Já em relação a AIDS, os dados mostram que de 1980 a 

junho de 2017 foram notificados 882.810 casos no Brasil, com 

um índice de 40 mil novos casos anualmente nos últimos cinco 

anos (BRASIL, 2017). 

Diante da propagação da doença e a baixa expectativa 

de vida em 1996 o Brasil promulgou a Lei n° 9.313 de 13 de 

novembro de 1996 onde todos os indivíduos acometidos pelo 

HIV/AIDS passaram a receber gratuitamente a medicação 

denominada antirretrovirais (NOGUEIRA et al., 2015).  

Frente ao progresso apresentado na sobrevida desses 

clientes a equipe de enfermagem necessita reformular a 

prestação da assistência, apresentando empatia na prestação 

do cuidado e domínio do conhecimento sobre a patologia, 

buscando explorar questões antes pouco discutidas como 

sexualidade, perdas e morte, resgatando dessa forma a 

integridade do indivíduo a partir de escuta ativa, oferecendo-

lhes um atendimento desprovido de juízo de valor (SUTO et al., 

2017). 

Após a infecção pelo vírus causador da Aids, o 

organismo começa a apresentar sinais e sintomas 

característico de cada fase da doença. Na primeira fase 

também chamada de infecção aguda os sintomas são 

semelhantes ao de uma gripe com febre e mal estar, passando 

muitas vezes despercebidos. Na segunda fase também 

chamada de fase assintomática ocorre a interação entre o vírus 

e as células do organismo que pode durar anos. Já na terceira 

fase o organismo é bruscamente atacado, células de defesa 

são destruídas e o indivíduo passa a apresentar: febre, diarreia, 
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sudorese noturna e emagrecimento (BRASIL, 2017). 

Desde o início da epidemia de AIDS (1980) até 31 de 

dezembro de 2016, foram notificados no Brasil 316.088 óbitos 

tendo HIV/AIDS como causa básica ( CID 10: B20 A B24) 

(BRASIL, 2017). 

Diante da gravidade da patologia e do aumento do 

número de casos, o cuidado a pessoa portadora da Aids tem 

como objetivo melhorar a qualidade de vida desse paciente, 

evitando causar-lhes maiores danos diante da vulnerabilidade 

imposta pela patologia, buscando dessa forma manter o 

equilíbrio entre os aspectos físicos, emocionais, sociais e 

espirituais (VASCONCELOS et al., 2013). 

O processo de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) oferece ao profissional autonomia para 

observar o indivíduo como sujeito social em seu processo 

saúde-doença. Tornando-se ferramenta indispensável ao 

profissional enfermeiro, permitindo-lhes planejar, executar e 

avaliar o cuidado através do conhecimento técnico-científico, de 

modo a promover, manter ou restaurar a saúde desse paciente. 

Cabendo a esse profissional o uso correto dessa ferramenta, 

com o objetivo de minimizar e até erradicar maiores 

complicações (PEIXOTO; SILVA; COSTA, 2015). 

Diante do exposto, é possível observar a necessidade 

das empresas fornecerem aos profissionais de saúde a 

qualificação necessária para a prestação da assistência as 

pessoas portadoras do HIV/AIDS, buscando compreender as 

relações do processo de trabalho, assim como, a humanização 

dos atendimentos (GOMES et al., 2017). 

Nesse sentido, a questão que norteia está pesquisa é: 

Qual a importância da participação efetiva e capacitada da 

enfermagem no processo saúde-doença do paciente acometido 
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pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida? 

A realização dessa pesquisa justifica-se a partir do relato 

de alguns profissionais enfermeiros sobre a difícil tarefa na 

prestação da assistência ao paciente portador da AIDS. Sendo 

esses profissionais responsáveis na execução do cuidado, é 

possível entender a importância em conscientizar profissionais 

e empresas da área hospitalar sobre a importância de uma 

assistência qualificada. 

Este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento 

exposto na literatura relacionado a prática profissional da 

enfermagem diante da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, buscando evidenciar os benefícios alcançados a 

cerca da prestação de uma assistência qualificada. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão integrativa da literatura que 

possibilita através de pesquisas já evidenciadas conteúdos 

amplos que dão suporte a pesquisa, podendo ser determinado 

como um meio facilitador no cenário teórico e prático (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

Sendo o método de Ganong utilizado a parti de seis 

etapas que direcionam a pesquisa (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Primeira etapa: É feita a identificação do tema, do objeto 

e da pergunta norteadora, com o intuito de direcionar o estudo. 

Segunda etapa: Realiza-se um levantamento nas bases 

de dados em busca de amostras que sigam os critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos. 

Terceira etapa: É utilizado um quadro com o objetivo de 

organizar as ideias, informações principais extraídas das 
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amostras, sendo esse processo denominado categorização dos 

estudos. 

Quarta etapa: Fase onde os artigos são escolhidos e 

analisados minuciosamente, com o intuito de buscar respostas 

para o resultado de cada artigo, sendo denominado como: 

Análise dos estudos. 

Quinta etapa: Nessa etapa é realizada a interpretação 

dos resultados dos estudos, possibilitando a comparação entre 

eles, fornecendo ao pesquisador conteúdo e sendo possível 

detectar lacunas que possibilitam a criação de novos estudos. 

Sexta etapa: Fase onde o estudo foi elaborado, sendo 

representado pela apresentação da Revisão integrativa. 

Os artigos foram selecionados nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Base de 

dados de Enfermagem (BDENF). Os descritores utilizados 

foram: enfermagem. cuidados de enfermagem. síndrome da 

imunodeficiência adquirida, combinados através do operador 

booleano “AND”. 

Como critérios de inclusão foram determinadas 

pesquisas com textos completos e disponíveis para análise, em 

idioma português, no período de 2013 a 2017, documento do 

tipo artigo. Os critérios de exclusão foram aplicados através da 

leitura dos títulos, dos resumos e em seguida dos artigos na 

íntegra, onde foram selecionados apenas artigos que 

respondessem à questão norteadora do estudo. 

A pesquisa inicial dos dados apresentou um universo de 

3.450 publicações, com 497 disponíveis. Após aplicação do 

idioma português foram encontrados 89 artigos denominados 

população. Em seguida foi realizada a leitura dos títulos de cada 
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pesquisa, assim como os resumos e por fim os textos na 

íntegra. Onde concluiu-se que 53 estudos não eram 

interessantes, 24 estavam repetidos e apenas 12 estudos 

complementaram a temática e responderam a pergunta 

norteadora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela (1) estão dispostos os estudos que 

compuseram a amostra usada para realização dessa revisão. 

Para identifica-los codificamos com a letra A referente a artigo, 

e o número na ordem crescente.  

 

TABELA 1. Categorização dos artigos que abordam a 

assistência de enfermagem ao paciente com HIV/Aids. 

Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2018. A*- Artigos. 

 

Autor/ Ano Título Método Períodico Bases 

A1- SUTO, 

C. S. S. et 

al., 2017 

Profissionais 

de 

Saúde falam 

mais 

sobre cuidado 

e 

menos sobre 

Hiv/Aids 

Estudo 

Multimétodos 

Cogitare 

Enfermagem 

 

LILACS 

 

A2- ISOLDI, 

D. M. R.; 

CARVALHO,

F. P. B.; 

SIMPSON, 

C. A., 2017 

Análise 

contextual da 

Assistência de 

Enfermagem à 

pessoa com 

Hiv/Aids 

Utilizou-se a 

perspectiva 

de 

contexto de 

Hinds, 

Chaves e 

Cypress 

Revista de 

Pesquisa 

Cuidado é 

Fundamental 

LILACS 
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A3- 

MACÊDO, S. 

M. et al., 

2016 

Cuidado de 

Enfermagem 

em 

Serviço 

Ambulatorial 

Especializado 

em 

Hiv/Aids 

Estudo 

Descritivo e 

Exploratório 

com 

abordagem 

Qualitativa 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

MEDLINE 

A4- 

NOGUEIRA, 

V. P. F.; 

GOMES, A. 

M. T.; 

MACHADO, 

Y. Y.; 

OLIVEIRA, 

D. C., 2016 

Cuidado em 

Saúde à 

Pessoa 

vivendo com 

Hiv/Aids: 

Representaçõ

es 

Sociais de 

Enfermeiros e 

Médicos 

Estudo 

Descritivo 

com 

Abordagem 

Quantiqualita

tiva 

Revista 

Enfermagem 

UERJ 

MEDLINE 

A5- SILVA, 

C. M.; 

VARGENS, 

O. M. C., 

2015 

Aids como 

doença 

do outro: Uma 

análise da 

vulnerabilidad

e 

feminina 

Pesquisa 

Descritiva 

Qualitativa 

Revista de 

Pesquisa 

Cuidado é 

Fundamental 

BDENF 

A6- ROCHA, 

G. S. A. et 

al., 2015 

Cuidados de 

Enfermagem 

aos 

Indivíduos 

Soropositivos: 

Reflexão à Luz 

da 

Fenomenologi

a 

Estudo 

Reflexivo 

Revista 

Mineira de 

 

Enfermagem 

LILACS 

A7- 

PEIXOTO, 

K. 

Diagnósticos 

de 

Revisão 

Integrativa 

Revista de 

Pesquisa 

LILACS 
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S. M.; 

SILVA, 

R. A. R.; 

COSTA, R. 

H. S., 2015 

Enfermagem 

em 

Pessoa com 

Síndrome da 

Imunodeficiên

cia 

Adquirida: 

Uma 

Revisão 

Integrativa 

da Literatura 

Cuidado é 

Fundamental 

A8- 

SANTOS, E. 

I. et al. 2014 

Representaçõ

es 

Sociais 

Elaboradas 

por 

Enfermeiros 

que 

cuidam de 

Pessoas 

com Hiv 

acerca de 

sua 

Vulnerabilidad

e 

Estudo 

Qualitativo, 

Descritivo e 

Exploratório 

Revista 

Enfermagem 

UERJ 

LILACS 

A9- 

FERREIRA, 

R. E. S. et al. 

2013 

O Trabalho de 

Enfermagem 

com 

Clientes Hiv/ 

Aids: 

Potencialidade 

para o 

Sofrimento 

Psíquico 

Pesquisa 

Qualitativa 

Descritiva 

Revista 

Enfermagem 

UERJ 

LILACS 

A10- 

SANTOS, E. 

I. et al., 2013 

Entre 

Sofrimento e 

Prazer: A 

Estudo 

Qualitativo 

Exploratório 

Revista 

Enfermagem 

UERJ 

LILACS 
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Vulnerabilidad

e para 

Enfermeiros 

nas 

relações 

interpessoais 

com 

Pacientes com 

Hiv/Aids 

A11- 

SANTOS, E. 

I.; GOMES, 

A. 

M. T., 2013 

Vulnerabilidad

e, 

Empoderamen

to e 

Conhecimento

/; 

Memórias e 

representaçõe

s de 

Enfermeiros 

acerca 

do Cuidado 

Pesquisa 

Qualitativa 

Acta Paulista 

de 

 

Enfermagem 

LILACS 

A12- 

VASCONCE

L 

OS, M. F. et 

al., 2013 

Cuidados 

Paliativos 

em pacientes 

com 

Hiv/Aids/: 

Princípios 

da Bioética 

adotados 

por 

Enfermeiros 

Estudo 

Exploratório 

com 

Abordagem 

Qualitativa 

Ciência e 

Saúde 

Coletetiva 

LILACS 

 

Compreender a importância da qualificação profissional 

na prestação da assistência ao paciente acometido pela AIDS 

tem como objetivo estimular profissionais e instituições a 

preencher lacunas ainda existentes, visando alcançar a 
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execução do tratamento proposto, de acordo com a 

necessidade de cada indivíduo. 

Referente aos estudos percebeu-se que 93,5% (nove 

artigos) foram publicados na base de dados LILACS, 4,25% 

(dois artigos) na MEDLINE e 2,25% (um artigo) foi publicado na 

BDENF. 

No que diz respeito aos anos de publicações, o presente estudo 

utilizou pesquisas referente ao período de 2013 a 2017, os 

dados seguem representados na “Figura (1)”. 

 

Figura1. Distribuição dos estudos, de acordo com os anos de 

publicação, 2018.

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

O A1 realizado por Suto et al. (2017), trata-se de um 

estudo descritivo e analítico que possibilitou observar que os 

profissionais de saúde se remetem a enfatizar os termos morte, 

preconceito e medo quando se trata da relação profissional e 
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Aids. Em contrapartida ao serem questionados sobre o cuidar 

da pessoa com HIV/Aids é possível observar o ato de 

aconselhar e acolher como aspecto determinante para 

tratamento e assistência. Além de elencarem como fator 

decisivo a capacitação do profissional e promoção de educação 

em saúde, os profissionais destinam-se a enfatizar o cuidado a 

pessoa com Aids e segregam a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, prevalecendo o medo e a angustia por parte dos 

pacientes portadores da síndrome. 

O A2 apresentou como objetivo  analisar o contexto da 

assistência de enfermagem relacionada à pessoa com HIV/Aids 

sendo possível observar que o cuidar um do outro vai além da 

humanização, requer um cuidado comprometido com qualidade 

e eficiência na assistência prestada. Outra questão observada 

foi a nítida evolução acerca do tratamento, pois desde a 

descoberta perturbadora da doença até a atualidade, houve um 

grande processo de aprendizagem a respeito do assunto 

(ISOLDI; CARVALHO; SIMPSON, 2017). 

No A3 um estudo descritivo e exploratório com 

abordagem qualitativa de Macêdo et al. (2016), o estudo 

observou dificuldades por meio dos profissionais de 

enfermagem em executar sua autonomia e atribuições, devido 

ao desinteresse dos pacientes assistidos no serviço 

ambulatorial e por ausência de empoeiramento dos 

profissionais de enfermagem. Mediante isso faz-se necessário 

fomentar e teorizar a assistência clínica de enfermagem, seus 

cuidados técnicos científicos estabelecendo um cuidado 

terapêutico eficaz para os pacientes portadores da Aids.  

O A4 refere-se a um estudo voluntário composto por 18 

unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, sendo a 

maioria do sexo feminino. Tendo em vista que prioritariamente 
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cerca de 80 profissionais da saúde tiveram que responder 

questionários sobre cm termo indutor sobre o cuidar da pessoa 

infectada com o vírus. Para os médicos os termos mais 

utilizados foram amor, futuro e tratamento medicamentoso. Já 

termos utilizados para os enfermeiros foram acolhimento, 

informações e respeito relacionado ao ato de cuidar destes 

pacientes com HIV/AIDS (NOGUEIRA et al., 2015). 

Segundo o estudo A5 de Silva e Vargens, na pesquisa 

as mulheres entrevistadas relatam o gênero feminino como 

sendo vulnerável e com potencialidade de contrair o HIV, em 

controvérsia, não realizam as medidas preventivas e 

expressam uma baixa percepção de se enquadrar nos grupos 

susceptíveis a contrair o HIV.  A desigualdade entre os gêneros 

e a baixa percepção de risco entre mulheres com 

relacionamento estável mostraram-se como obstáculos para 

prevenção e contribuem como fator de impacto para o aumento 

de infecção por HIV. Faz-se necessário ampliar a percepção 

das mulheres e a implementar políticas públicas como forma 

preventiva e de controle das IST´s/HIV.  

O A6 estudo reflexivo de Rocha et al. (2015) apresentou 

como objetivo tratar  de duas temáticas “Humanização do 

cuidado em saúde” e “Reflexões acerca do cuidado à luz da 

fenomenologia”. Na qual menciona as mazelas do SUS que 

desrespeita a saúde do cidadão e evidencia sua 

desestruturação sistemática que não logra nenhum suporte de 

saúde a este usuário. Embora, exista a tentativa de viabilizar 

mudanças na intenção básica e na capacitação de 

profissionais. Vale lembrar que a humanização é uma temática 

ampliada, inerente a qualquer serviço, tendo como referência o 

artigo 5° da constituição brasileira - integralidade e equidade da 
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assistência, bem como a valorização e inclusão dos próprios 

profissionais e dos usuários.  

O A7 trata-se de uma Revisão Integrativa onde foram 

Identificados sete Diagnósticos de Enfermagem dos quais 04 

foram citados em 66% dos artigos: Déficit de Conhecimento, 

Medo, Nutrição Desequilibrada: Menos do que as 

Necessidades Corporais e Risco de Infecção. Os DE 

Ansiedade, Controle Ineficaz do Regime Terapêutico e diarreia 

foram citados em 50% dos artigos Vale lembrar que o 

Diagnóstico de Enfermagem, o qual se configura pela tomada 

de decisões e se norteia pelo julgamento clínico mediante 

embasamento científico e experiência do enfermeiro 

(PEIXOTO; SILVA; COSTA, 2015). 

De acordo com o A8 alguns profissionais de enfermagem 

usam além de suas capacidades físicas, um suporte emocional 

frequente, causando sobrecarga nesses profissionais devido o 

esforço desse empenho, afetando sua integridade emocional e 

até mesmo sua sanidade mental levando a um cansaço 

extremo e podendo adquirir até a síndrome de burnout. O artigo 

evidencia a necessidade de que toda instituição tenha por 

obrigação a realização de um protocolo em caso de acidentes 

com fluidos e sangue corpóreos em casos acidentais, pois a 

enfermagem é uma das profissões com maior risco de 

contaminação, fora o risco de adoecimento devido ao desgaste 

físico-emocional (SANTOS et al., 2014). 

No A9 uma pesquisa qualitativa descritiva de Ferreira et 

al. (2013), mostra que em um hospital do Rio de Janeiro a 

elementos diferenciados que interferiam no modo como os 

trabalhadores desenvolviam e compreendiam o trabalho 

elaborado. Observando de forma empírica o desgaste 
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Psicológico e físico devido atenção integral aos cuidados do 

paciente muito deles procedimentos invasivos. 

O A10 realizou uma pesquisa com enfermeiros acerca da 

vulnerabilidade nas relações interpessoais mantidas entre o 

profissional e o paciente portador da PVHA. A vivencia diária 

junto a estes pacientes pode potencializar esta vulnerabilidade, 

pois alguns pacientes não os veem de forma integra, causando 

uma desvalorização no sentido de fazer estes profissionais 

ficarem desmotivados. Pois durante toda pesquisa há relatos 

dos apegos extraprofissionais, há um carinho envolta dos 

pacientes. Existe uma cascata de sentimentos, pois estes 

enfermeiros acabam se envolvendo demais e sofrem junto com 

os doentes. Neste caso existe uma vulnerabilidade 

compartilhada. Porem os enfermeiros do estudo relatam as 

inseguranças a respeito das reações diante da declaração do 

diagnostico verbalizado para os pacientes. Muitos se sentem 

inseguros, pois ocorre em alguns, as mudanças de humor, onde 

por vezes são apenas verbal e/ou física, deixando-os inseguros 

das atitudes destas pessoas que estão sobre seus cuidados 

(SANTOS et al., 2013). 

Segundo o estudo A11 de Santos e Gomes (2013)  uma 

pesquisa qualitativa, o estudo relata a vulnerabilidade como 

fragmentação existente na formação dos enfermeiros em 

detrimento a assistência dos portadores de HIV/Aids. O medo, 

a insegurança e insuficiência teórica foram identificados como 

fatores predisponentes dessa vulnerabilidade, além da 

sensação de despreparo e desconhecimento. Faz-se 

necessário a busca por conhecimento e empoeiramento acerca 

do tema, afim de obter um preparo um estudo técnico-cientifico 

para promoção assistencial, sendo exercida de forma holística 

e eficiente. 
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O A12 de Vasconcelos et al. (2013), propôs a melhoria 

da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, através 

da avaliação e do tratamento adequados para aliviar a dor e os 

sintomas, caracterizados como abordagem de cuidado 

diferenciada. Levando para reflexão da Bioética, conhecida 

como ética da vida são temas relacionados ao nascer, ao viver 

e ao morrer e está balizada em quatro princípios: beneficência, 

autonomia, justiça e não maleficência. Tais princípios foram 

dados fundamentação para lidar com as novas descobertas da 

Ciência e suas aplicações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante a construção da revisão foi possível constatar a 

insegurança do profissional enfermeiro na prestação da 

assistência ao paciente portados da Aids, com relatos de 

dificuldades em executar suas funções com autonomia e 

atribuições referente ao cuidado, visto discreta implementação 

da SAE nos locais de atendimentos a esses pacientes. 

Percebeu-se a necessidade de capacitação profissional e 

assistencial, sendo acrescentado medo e insegurança aos 

pacientes que buscam atendimento.  

Assim, observa-se que o presente estudo foi bastante 

pertinente, devido ao HIV/Aids necessitar de uma assistência 

qualificada em tempo hábil de diagnóstico visando impedir 

agravos e ineficácia do tratamento tardio. Sendo possível 

observar a importância de uma assistência que aborde o 

biopsicossocial dos pacientes e seus familiares. Espera-se que 

esse estudo venha a preencher algumas lacunas e subsidiar 

novas pesquisas a respeito da temática abordada. 
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RESUMO: Tendo em vista o número crescente da população 

idosa no Brasil faz-se necessário a efetivação de programas 

que privilegiem o envelhecimento saudável e a minimização dos 

riscos a essa faixa etária, como os riscos de quedas, 

considerada um evento multifatoriais e heterogêneos. O artigo 

tem o objetivo de descrever a importância do profissional de 

enfermagem na prevenção de quedas à população idosa, 

constituindo uma Revisão integrativa, nas bibliotecas 

eletrônicas LILACS e SCIELO, com publicações entre os anos 

de 2010 e 2017, utilizando os seguintes descritores: "idosos", 

"acidentes por quedas", "prevenção" e "processo de 

enfermagem". Inicialmente foram encontrados 50 artigos, que 

após submissão aos critérios de inclusão e exclusão, 

resultaram em 22 selecionados, dos quais foi possível observar 

um crescente aumento de artigos publicados nos últimos anos, 

prevalência da associação da temática com fatores de risco 

como tema mais abordado, seguido pelas medidas de 

prevenção e ações em instituições de longa permanência, além 
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de identificar a utilização dos diagnósticos de enfermagem, 

protocolos e escalas como lugar de destaque nos artigos 

selecionados, seguidos das medidas voltadas a prevenção. O 

estudo aponta a prática do que é observado teoricamente, a fim 

de se garantir o envelhecimento saudável com a minimização 

de complicações evitáveis na população em questão. 

Palavras-chave: Idoso. Prevenção de acidentes. Enfermagem 

geriátrica. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Importantes mudanças demográficas têm ocorrido no 

Brasil, e em outros países, desde meados do século XX, devido 

principalmente à redução das taxas de mortalidade e natalidade 

e o aumento da expectativa de vida (FONSECA, 2016). A 

população idosa brasileira tem tido um incremento de 4% ao 

ano no período de 2012 a 2022 e estima-se que em 2030 já 

somem-se 41,5 milhões de idosos no país (BRASIL, 2015). 

O envelhecimento é um processo natural, individual, 

dinâmico, progressivo e irreversível, caracterizado por um 

conjunto de alterações biopsicossocial (SEQUEIRA, 2010; 

CIOSAK et al., 2011; JACOB, 2013). No que diz respeito às 

alterações biológicas normais ou senescência são esperadas 

mudanças orgânicas, morfológicas e funcionais, que resultam 

em uma perda gradual da capacidade de adaptação do corpo, 

culminando em um aumento de progressivas limitações 

(CIOSAK, et al. 2011; VELOSO, 2015). 

Dessa forma, o processo de envelhecimento traz consigo 

múltiplos fatores que constituem um desafio para que idosos 

vivam de forma independente e com autonomia, dentre eles, 

destaca-se a queda, classificada como uma das síndromes 
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geriátricas mais incapacitantes e preocupantes, devido a suas 

repercussões no âmbito social, econômico e de saúde 

(NASCIMENTO; TAVARES, 2016). 

A queda pode ser definida como um evento não 

intencional, que resulta na mudança de posição do indivíduo 

para um nível mais baixo em relação a sua posição inicial 

(PINHO et al., 2012). Assim, tanto as quedas constituem um 

problema de saúde pública no Brasil, devido a suas 

consequências na qualidade de vida dos idosos, de seus 

familiares e cuidadores, bem como no sistema de saúde. 

(CARVALHO; BOCCHI, 2017). 

Quanto à sua etiologia, a queda configura-se como um 

evento de etiologia multifatorial, sendo os principais fatores: 

sexo feminino, idade avançada, tontura, consumo de 

medicações variadas de uso contínuo, declínio cognitivo, 

presença de doenças crônicas, baixo desempenho físico, 

histórico de quedas, ambientes com superfícies escorregadias 

e iluminação insuficiente (NASCIMENTO; TAVARES, 2016). 

Em decorrência, diversas consequências podem ser 

ocasionadas, tais como: fraturas, imobilidade, restrição de 

atividades, aumento de institucionalizações, declínio da saúde, 

prejuízos psicológicos, medo de sofrer novas quedas, risco de 

morte e prejuízos sociais relacionados à família (FERREIRA; 

YOSHITOME, 2010). 

Quando relacionada à pessoa idosa, a queda é 

considerada uma síndrome devido aos inúmeros fatores de 

risco associados à idade, como por exemplo, a fisiologia do 

idoso associada ao processo de absorção, distribuição, 

metabolização e eliminação dos medicamentos, que resulta em 

reações adversas relacionadas ao seu uso, além de ser 

estruturalmente mais vulneráveis ao trauma, possuir 
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capacidade reduzida de recuperação e possuir maior tempo de 

hospitalização devido às respostas frente ao trauma (REIS; 

JESUS, 2017; RODRIGUES; CIOSAK, 2012.). Segundo 

pesquisas, no Brasil, cerca de 29% dos idosos caem ao menos 

uma vez ao ano e 13% caem de forma recorrente (KUZNIER et 

al., 2015), e na maioria dos casos, a queda é responsável pelas 

perdas da autonomia e da independência do idoso (FERREIRA; 

YOSHITOME, 2010). 

Intimamente vinculada aos fatores de risco está a 

prevenção (WHO, 2015), e neste âmbito, as equipes de saúde 

aparecem como aliadas ao identificar as situações de risco mais 

comuns ao qual o idoso está exposto, bem como elaborar 

estratégias de enfrentamento para as mesmas (VERAS, 2003; 

BRASIL, 1999) 

Neste cenário, os enfermeiros são considerados os 

profissionais mais qualificados e bem posicionados para 

identificar, estratificar o risco, planejar, implementar e avaliar 

programas de prevenção de quedas, buscando à diminuição, 

ou mesmo a eliminação de ocorrências do evento. Protocolos 

podem ser utilizados como ferramentas que contribuem para a 

sistematização da assistência de enfermagem, contribuindo 

para a melhoria da busca do cuidado (BAIXINHO; DIXE; 

HENRIQUES, 2017; MORAIS et al., 2012; CORREA et al., 

2012). 

Assim, tendo em vista as consequências geradas pela 

queda, bem como a necessidade da atuação dos profissionais 

de saúde sobre tal evento, este estudo buscou investigar o que 

a literatura atual aponta sobre importância do profissional de 

enfermagem na prevenção de quedas na população idosa.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa baseada 

na pesquisa bibliográfica, método que reúne a produção 

científica relevante acerca de determinado tema, oferecendo 

acesso rápido e sintetizado aos resultados científicos de maior 

importância para a área estudada, formulada por meio de artigo 

publicados sobre as práticas de enfermagem na prevenção de 

quedas a população idosa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO,  

2008; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Foi realizado um levantamento bibliográfico no período 

de dezembro de 2017, utilizando artigos das bibliotecas 

eletrônicas: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online), através da aplicação dos seguintes descritores: Idosos, 

Acidentes por quedas, Prevenção e Processo de enfermagem. 

Os critérios de inclusão foram pautados no acesso aos 

artigos na íntegra em português, de acordo com os descritores, 

que trouxessem abordagem plena e/ou parcial do objeto de 

estudo e tivessem sido publicados no período de 2010 a 2017. 

Assim, foram excluídos os artigos não disponíveis na íntegra 

em outros idiomas, artigos repetidos e publicados anteriormente 

a 2010. 

Foram encontrados 50 artigos nos bancos de dados, 

sendo 32 no LILACS e 18 no SciELO. Depois da aplicação dos 

supracitados critérios de exclusão, 22 artigos que atendiam aos 

requisitos da pesquisa foram selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Dos 22 artigos selecionados para o estudo, 13 (59,09%) 

apresentaram data de publicação equivalente aos últimos 

quatro anos (2013-2017), e os demais (n=9 - 40,90%) incluem 

os anos de 2010 a 2012. 

A partir da análise dos resultados, foi possível observar, 

estatisticamente que houve um aumento de publicações sobre 

as temáticas que envolvem as questões referentes à prevenção 

de quedas e segurança do paciente idoso. 

Gráfico 1. Quantidade de artigos encontrados por ano. 

Campina – Grande, PB, Brasil, 2017. 

 

Fonte: O autor, 2017 

O gráfico 1 mostra a quantidade de artigos encontrados 

por ano e um crescente aumento de artigos publicados nos 

últimos anos, como pode ser observado no ano de 2014, que 

contemplou 5 dos artigos selecionados e o ano de 2017 que 

contemplou 4 artigos, quando comparados ao ano de 2013 que 

não apresentou nenhuma publicação. 

Santos et al. (2012), ao realizar revisão de artigos acerca 

do risco de quedas entre idosos, com publicações entre  janeiro 

de 2005 a julho de 2010, identificou o maior número de artigos 

nos anos de anos de 2007 e 2008, enquanto Júnior e Santos 

(2015), ao analisar epidemiologia de queda em idoso no 

período de tempo entre 2003 e 2012, obteve maior número de 

publicações no ano de 2010, com 14 estudos dos 58 inclusos 

(24,14%). 
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O número de artigos brasileiros encontrados nas bases 

de dados pesquisadas se mostra satisfatório e mostraram um 

aumento significativo da produção científica sobre a temática 

desde o ano de 2014.  

O aumento das publicações se deve ao crescente 

número de idosos no país e ao maior destaque dado pelos 

órgãos nacionais às políticas de qualidade do cuidado prestado 

ao usuário na última década (SILVA et al., 2016). 

No ano 2006, foi publicada a Portaria nº 399/GM, que se 

refere às Diretrizes do Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006a), que 

contempla o Pacto pela Vida, onde a saúde do idoso aparece 

como uma das prioridades entre as diferentes esferas 

governamentais. Além da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), publicada no mesmo ano, que tem por 

objetivo recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos indivíduos idosos, e possui como uma de 

suas diretrizes a atenção integral e integrada à saúde da 

pessoa idosa, abordando como um de seus compromissos a 

realização de ações de prevenção de acidentes no domicílio e 

nas vias públicas, como quedas e atropelamentos (BRASIL, 

2006b). 

O gráfico 2 aponta os principais temas descritos nos 

artigos selecionados sobre quedas na população idosa, sendo 

os fatores de risco o tema mais abordado, seguido pelas 

medidas de prevenção e ações em instituições de longa 

permanência. Os demais, apesar de pouco mencionados, 

mostram-se relevantes para a compreensão da temática. 
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Gráfico 2. Principais temáticas abordadas sobre quedas à 
pessoa idosa. Campina – Grande, PB, Brasil, 2017. 

 

Fonte: O autor, 2017. 

Os fatores que favorecem a queda são categorizados 

como extrínsecos ou intrínsecos. Os fatores extrínsecos mais 

frequentes foram: pisos escorregadios ou molhados, pisos 

irregulares ou com buracos, degrau alto e/ou desnível no piso, 

escadaria sem corrimão, iluminação inadequada, calçados 

inadequados. Quantos aos intrínsecos os mais frequentes 

foram: diversas patologias (cardiovasculares, neurológicas, 

endócrino-metabólicas, osteomusculares, psiquiátricas, 

geniturinárias, pulmonares e sensoriais), tontura/vertigem, 

alterações fisiológicas do envelhecimento como equilíbrio, 

sedentarismo, fraqueza muscular e dificuldade de caminhar, 

consumo de medicamentos. Em relação aos fatores que 

ocasionam as quedas, os extrínsecos tiveram uma maior 

frequência quando comparados aos fatores intrínsecos 

(FREITAS et al., 2011; VALCARENGHI et al., 2011; PINHO et 

al., 2012; KUZNIER et al., 2015; NASCIMENTO e TAVARES, 

2016).  
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Costa et al. (2012), em seu um estudo bibliográfico, 

ressaltou a diversidade de fatores relacionados a queda, e 

definiu intrínsecos, como aqueles decorrentes de alterações 

fisiológicas, condições patológicas e efeitos de fármacos, 

incluindo ainda crises de isquemia transitória com vertigem e 

síncope; fraqueza muscular; problemas de equilíbrio, 

problemas visuais e dificuldade para perceber a si próprio e de 

se situar no ambiente; deslocamento rápido para micções 

frequentes; dificuldades para deambular ocasionadas pela dor, 

fadiga ou por doenças como osteosporose, artrite, artrose e mal 

de Parkinson; confusão mental; uso de roupas inadequadas. 

(FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA JUNIOR, 2004). E 

extrínsecos, aqueles relacionados a circunstância sociais e 

ambientais, geralmente relacionadas a situações que levam a 

escorregar, tropeçar, pisar em falso, trombar (COSTA et al., 

2012). 

Os riscos aumentam conforme  vulnerabilidade do idoso 

e a instabilidade de determinadas circunstâncias (COSTA et al., 

2012). Fabrício, Rodrigues, Costa Junior (2004) constatou em 

seu estudo que 54% das quedas apresentaram como causa os 

ambientes inadequados, e em sua maioria, as quedas 

ocorreram da própria altura, consequência de piso escorregadio 

(26%), atrapalhar-se com objetos no chão (22%), trombar 

outras pessoas (11%), subir em objetos para alcançar algo 

(7%), queda da cama (7%), problemas com degrau (7%), dentre 

outros em menor porcentagem.  

Corroborando com o estudo de Neto et al. (2018), que 

identificou entre os fatores de riscos domiciliares mais 

frequentes o piso do banheiro escorregadio, adicionado a esse 

estudo o levantar-se à noite e ausência de iluminação noturna 

contínua. 
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Na revisão realizada por Sousa et al. (2017), a categoria 

de fatores ambientais foram ambiente desorganizado, material 

antiderrapante insuficiente no WC e iluminação insuficiente. 

Foram adicionados ainda o acesso a áreas externas sem barras 

de apoio e corrimão/obstáculo da soleira da porta e sanitas sem 

barras de apoio. 

Assim como o estudo de Pinho et al. (2012) que verificou 

que 74,6% das quedas ocorreram no próprio domicílio e cerca 

de 36% por problemas relacionados, comprovando a 

importância da adequação da moradia do idoso para a 

prevenção da queda.  

Após a leitura dos artigos, notou-se também a 

prevalência de quedas voltadas à população feminina. Não há 

uma explicação conclusiva sobre este fato, porém supõe-se que 

esteja relacionado ao melhor estado funcional das mulheres 

idosas e maior mobilidade, quando comparadas aos homens, 

consequentemente estão mais expostas ao risco de queda 

(KUZNIER et al., 2015). Além do sexo, há prevalência de 

quedas em idosos com idade de 65 anos ou mais e com 

presença de duas ou mais morbidades (NASCIMENTO; 

TAVARES, 2016).  

As complicações dessas quedas representam ameaça a 

identidade do próprio idoso, sendo um tema também abordado 

pelos pesquisadores da área de gerontogeriatria, como um dos 

principais problemas clínicos e de saúde pública de países em 

desenvolvimento (DOLLARD et al., 2012). 

Quanto aos estudos voltados a Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (IPLIs), estas insurgem como uma 

alternativa não-familiar de suprir as necessidades de moradia e 

cuidado dessa população (CAMARANO; CANSO, 2010). E em 

geral os idosos já são encaminhados a essa instituição devido 
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a problemas diversos de saúde, como síndrome de imobilidade, 

a demência e as incontinências, associado a outros fatores 

como sexo feminino, idade acima de 70 anos, solteiro e sem 

filhos ou viúvo recente, além da falta de apoio social, solidão e 

pobreza (POLLO; ASSIS, 2008). 

Quando abordada a incidência de lesões,  os idosos 

institucionalizados sofrem maior número de quedas que aos 

idosos que caem na comunidade, por serem mais dependentes 

e mais frequentemente acometidos por doenças crônicas, 

tornando-se então uma importante causa de morbimortalidade 

em idosos institucionalizados (VALCARENGHI et al., 2011; 

KUZNIER et al., 2015; REIS e JESUS, 2017; BAIXINHO, DIXE 

e HENRIQUES, 2017; BAIXINHO e DIXE, 2017).  

Em relação às alterações na capacidade funcional e 

tendência às quedas em idosos institucionalizados, evidenciou-

se que a maioria é independente para realizar as atividades de 

vida diárias, porém, em algumas dessas atividades cotidianas, 

nota-se a influência das quedas quando o idoso não possui 

auxílio para realização das mesmas, denotando então a 

importância da supervisão por parte dos profissionais de saúde, 

o que inclui os enfermeiros (VALCARENGHI et al., 2011) 

O gráfico 3 destaca que quanto a atuação do profissional 

de enfermagem, a utilização dos diagnósticos de enfermagem 

e utilização de protocolos e escalas possuem lugar de destaque 

nos artigos selecionados, seguidos das medidas voltadas a 

prevenção. 

Em âmbito global, o movimento em prol da segurança do 

paciente teve seu início na última década do século XX (SILVA 

et al., 2016). Desde então, a OMS tem demonstrado sua 

preocupação com a segurança do paciente e adotou essa 

questão como tema de alta prioridade (SILVA, 2010). 
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Gráfico 3. Instrumentos para a atuação do profissional de 
enfermagem quanto à prevenção e ocorrência de quedas a 
pessoa idosa. Campina – Grande, PB, Brasil, 2017. 

Fonte: O autor, 2017. 

O uso da taxonomia da NANDA-I pelo enfermeiro, 

favorece a identificação e registro destes fatores de risco, de 

modo a dar visibilidade ao que o profissional identifica, trata e 

avalia em seus pacientes (FERREIRA; YOSHITOME, 2010). 

A importância de se avaliar o risco de quedas dos idosos 

é fundamental para realização de medidas preventivas, que 

podem envolver estímulo para alterações no ambiente e/ou nos 

hábitos de vida da pessoa idosa como: reeducação alimentar, 

para uma alimentação saudável; reorganização da moradia, 

tornando o ambiente seguro; e conhecimento do 

condicionamento físico, para fortalecimento do sistema motor 

(FREITAS et al., 2011; PINHO et al., 2012). A elaboração e 

utilização de protocolos e escalas com base em consulta de 

literatura e trabalho multidisciplinar favorece a questão da 

prevenção de quedas, tendo em vista o desenvolvimento de 

ações diversificadas, abrangentes e embasadas 
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cientificamente (CORREA et al., 2012). 

Antes et al. (2012), sugere como prevenção a realização 

programas de intervenção e políticas públicas, incluindo 

orientação aos profissionais de saúde que esclareçam os riscos 

que envolvem as quedas e o medo de quedas recorrentes, por 

meio de grupos de convívio com atividades físicas e discussões 

sobre o tema.  O qual corrobora com Fhon et al. (2013), que 

indica a aplicação de maiores investimentos em estratégia de 

promoção da saúde e prevenção de agravos, entre eles, a 

avaliação do risco de quedas e formação de recursos humanos 

preparados para a atenção a essa população.  

 A prevenção de quedas não é responsabilidade apenas 

dos profissionais de saúde, mas também dos cuidadores e 

familiares. É possível diminuir o risco de quedas com alguns 

cuidados na promoção da saúde, incluindo revisão dos 

medicamentos, modificações nos domicílios, promoção da 

segurança no domicílio e promoção da segurança fora do 

domicílio (MORAIS et al., 2012). 

Percebeu-se que há a necessidade de um cuidado de 

enfermagem sistematizado, que valorize a utilização do 

processo de enfermagem, permitindo a avaliação das reais 

necessidades do idoso a partir da identificação de diagnósticos 

de enfermagem, direcionando o cuidado de acordo com as 

particularidades de cada indivíduo (FERREIRA; YOSHITOME, 

2010). 

Os estudos em questão apontam que o enfermeiro pode 

auxiliar o idoso a prevenir a ocorrência de quedas, através do 

incentivo do aumento da mobilidade, alimentação saudável e 

ambiente seguro. Enfatizam ainda que os fatores de risco 

extrínsecos podem se modificar de forma eficaz através da 

atuação do enfermeiro em promover um ambiente seguro, 
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modificando-os por meio de estratégias de visita domiciliar e de 

educação em saúde. 

 

CONCLUSÕES  

É fundamental, portanto, abordar questões voltadas à 

segurança do paciente em todas as suas vertentes, inclusive no 

que se diz respeito à população idosa, que em diversas 

situações se encontram em um cenário de fragilidade. 

Neste contexto, o enfermeiro possui conhecimento 

teórico e prático cabível ao desempenho de medidas que 

podem oferecer maior segurança à vida cotidiana do idosos e 

assim gerar diminuição de riscos a sua saúde. Dentre estes, o 

risco de quedas, seja ela hospitalizada, institucionalizada ou 

não, as quais são condições que exigem do enfermeiro a 

identificação de diagnósticos de enfermagem e o 

direcionamento do cuidado, a fim de gerar um ambiente 

favoráveis a mobilidade e vida do idoso, além da avaliação de 

suas condições de saúde, para direcionamento do cuidado. 

Sendo assim os resultados desse estudo apontam a 

necessidade de intervenção prática daquilo que é observado 

teoricamente como risco a pessoa idosa, a fim de garantir a 

prevenção e o envelhecimento saudável com a minimização de 

complicações evitáveis na população em questão. Abrangendo 

melhores condições ambientais, condizentes a suas 

necessidades, e prestação de assistência integral, 

especializada e individualizada a esta população, a fim de 

promover um envelhecimento ativo, valorizando também a 

participação da família e cuidadores nesse processo. 
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RESUMO: A Lesão Medular pode resultar em diversos graus 
de déficts sensório-motores e disfunção autonômica e 
esfincteriana. Suas complicações repercutem diretamente em 
diversas funções humanas, dentre elas a sexual, devido a 
ausência do sinergismo entre os sistemas que constituem o 
sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático. 
Objetivo: avaliar a resposta sexual de jovens e adultos pós-
lesão medular e analisar a associação desta resposta com o 
nível da lesão. Métodos: estudo descritivo, transversal, de 
abordagem quantitativa. Foi aplicado um Plano Amostral por 
Cadeia de Referência (Snowball sampling), atingindo-se uma 
amostra de 25 jovens e adultos que sofreram lesão medular. 
Instrumentos utilizados: formulário sociodemográfico e clínico e 
um formulário elaborado a partir da Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Para análise foi 
utilizada a estatística descritiva e cálculos de escores médios 
dos indicadores da CIF. Resultados: observou-se uma média 
de comprometimento da resposta sexual grave de 
2,56.  Constatou-se que não existem evidências estatísticas 
para afirmar que as subcategorias referentes a resposta sexual 
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estejam associadas (ou correlacionadas) com o nível 
neurológico da lesão medular (p=0,7972). Comprovou-se a 
existência de correlação entre os índices médios de 
comprometimento das funções do corpo com a resposta sexual. 
Conclusão: os resultados demonstraram que a resposta sexual 
das pessoas com lesão medular sofreu um grave impacto. 
Palavras-chave:  Lesão medular. Resposta sexual. 

Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A incidência estimada de Spinal Cord Injury (SCI) global 

é de 40 a 80 novos casos por milhão de habitantes por ano, ou 

seja, anualmente entre 250.000 e 500.000 pessoas sofrem 

lesão na medula espinhal (ASIA, 2011). No Brasil, estima-se a 

ocorrência de cerca de 40 novos casos por milhão de 

habitantes, somando de 6 a 8 mil casos por ano, sendo que 

90% das SCI possuem origem traumática, tendo como 

principais causas acidentes de trânsito, quedas e 

violência(ASIA, 2011; MORAIS, et al., 2013).  

A Lesão Medular (LM) é a lesão de elementos neurais da 

medula espinal que pode resultar em diversos graus de déficts 

sensório-motores e disfunção autonômica e esfincteriana. O 

défict ou disfunção neurológica pode ser temporária ou 

permanente, completa ou incompleta. Suas complicações 

repercutem diretamente em diversas funções humanas, dentre 

elas a sexual, devido a ausência do sinergismo entre os 

sistemas que constituem o sistema nervoso autônomo, 

simpático e parassimpático (TORRECILHA, 2014).  

Nesse domínio, a resposta sexual insere-se como parte 

da função sexual da pessoa com lesão medular (LM) e é 
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descrita pelo Manual de Diagnóstico Estatístico dos 

Transtornos Mentais como sendo um conjunto de quatro etapas 

sucessivas: desejo, excitação, orgasmo e resolução 

(CORDIOLI, et al.,2015). Anatomicamente, a resposta sexual 

após a LM depende da extensão e da localização da lesão, de 

forma que pacientes com LM a nível lombar e sacral (entre o 2º 

segmento medular torácico (T2) e o 2º segmento medular sacral 

(S2) apresentam a ereção psicogênica e reflexa, a qual tem 

origem por estímulos visuais, auditivos, sentimentos ou 

fantasias, e pode ser menos rígida e manter-se por menos 

tempo que a ereção reflexa (ALEXANDER, et al., 2011).  

Dessa forma, mediante a repercussão das complicações 

da LM sobre a sexualidade, e visto que a resposta sexual 

compõe um dos aspectos inerentes à sexualidade da PCLM, o 

seu estudo apresenta-se como um desafio para pesquisadores 

da área de saúde e afins, com o fito de agregar novas 

produções sobre o tema e ampliar os substratos que o 

fundamentam, permitindo aos profissionais que atuam no 

cuidar, reabilitação e reinserção social uma rica fonte de 

estudos científicos que norteiem suas práticas, particularmente 

no que concerne à sexualidade da PCLM.  

O enfermeiro, enquanto pesquisador, educador e 

cuidador tem papel de particular importância no estudo do tema, 

em virtude de estar diretamente envolvido com o paciente 

desde a fase aguda da lesão até a reabilitação.  

Assim, entende-se que a avaliação do comprometimento 

da resposta sexual auxiliará a equipe multidisciplinar de saúde 

a planejar a assistência a ser prestada, de forma que esta 

passará a atuar de maneira mais efetiva, principalmente no 

tocante a saúde sexual dessa população. Isso se torna 

particularmente importante na medida em que se reconhecem 

as inúmeras dificuldades enfrentadas por essas pessoas no que 
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tange à atividade sexual, seja pelas limitações físicas ou pelos 

mitos sociais atribuídos a sua sexualidade.  

Ante ao exposto, este estudo teve como objetivo avaliar 

a resposta sexual de jovens e adultos pós-lesão medular e 

analisar a associação desta resposta com o nível da lesão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 

abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida com 

jovens e adultos que sofreram LM, vinculados a cinco 

instituições e/ou associações referenciadas para a reabilitação 

de pessoas com deficiência no Município de João Pessoa – PB. 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de 

janeiro a julho de 2012. 
Foi aplicado um Plano Amostral por Cadeia de 

Referência (Snowball sampling), atingindo-se uma amostra de 

25 sujeitos, de ambos os gêneros, com idade entre 18 – 40 

anos, paraplégicos com lesão medular completa ou incompleta, 

independentemente do tempo de lesão.  

Para a coleta de dados foram utilizados: um formulário 

sociodemográfico e clínico e um formulário elaborado a partir 

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF, 2003), que fornece uma descrição da situação 

funcional dos sujeitos, assim como de suas restrições, de modo 

que informações sobre a funcionalidade e incapacidade 

possam ser organizadas e facilmente identificadas.  

Para o estudo da resposta sexual foram elencadas as 

seguintes subcategorias da CIF: funções da fase de excitação 

sexual, fase sexual preparatória, fase orgásmica e de resolução 

sexual. Estas subcategorias são integrantes da categoria 
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Funções geniturinárias e reprodutivas do domínio Funções do 

corpo. 

As entrevistas foram realizadas nas unidades de 

reabilitação e tiveram duração aproximada de 2 horas. Todos 

foram previamente esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa teve 

aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal da 

Paraíba sob o número 0178/12.  

A análise dos dados foi realizada através do software 

PASW Statistic 18.0. Um resumo descritivo das variáveis foi 

efetuado e, além disso, os escores médios dos indicadores da 

CIF foram calculados com o intuito de representar as avaliações 

dos domínios que estão relacionados com a resposta sexual. 

Para a associação entre o nível neurológico da lesão medular e 

as subcategorias da resposta sexual foi realizada por meio do 

teste de Fisher, considerando que ao nível de 5%, não há 

associação (relação) entre o nível neurológico da lesão medular 

e a Resposta Sexual. 

  O estudo respeitou as exigências formais contidas nas 

normas nacionais e internacionais regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os sujeitos entrevistados, 68% eram homens e a 

maioria encontrava-se com idade entre 25 a 40 anos; 92% 

aposentados ou recebendo auxílio e 44% com ensino médio 

completo; 56% de raça negra ou parda e 88% de religião 

católica ou evangélica/protestante.  

Antes da lesão medular, cerca de 40% eram casados, 

percentual esse que aumentou para 44% após a ocorrência da 

lesão. Por outro lado, para àqueles entrevistados que se 



AVALIAÇÃO DA RESPOSTA SEXUAL DE PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

 
 

separaram, aproximadamente 58% afirmaram que tal 

separação não ocorreu por conta da LM. 

Os resultados relativos à ocorrência de LM 

principalmente em pessoas do sexo masculino e jovens é 

coerente com achados de vários outros estudos em diferentes 

cenários (MORAIS, et al., 2013; FRANÇA, 2013). Pesquisa 

conduzida no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), 

revelou que 231 participantes (72%) eram do sexo masculino e 

a média de idade de 42,68 ± 19,12 anos (MORAIS, et al., 2013). 

No Espírito Santo, a análise de 70 prontuários de PCLM, 

revelou que 79% corresponderam a pacientes do sexo 

masculino e que os jovens de 20-24 anos constituíram 32% dos 

casos (SCOPEL, et al., 2015).  Estudo realizado na Paraíba 

revelou que entre os participantes, 91,5% eram do sexo 

masculino, nas faixas etárias predominantes entre 25 e 40 anos 

(FRANÇA, 2013), fase da vida em que as pessoas geralmente 

se encontram socioeconomicamente e sexualmente ativas 

(TORRECILHA, et al.; FRANÇA, 2013). 

Com relação à escolaridade, encontrou-se um índice 

considerável de participantes (28%) abaixo da média de 

escolaridade nacional, que era de 8,3 anos estudados em 2015, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(IBGE/PNAD, 2009). Quando comparado a estudo 

internacional, este achado pode ser considerado positivo, já que 

naquele a média de anos estudados em 66% da amostra foi de 

apenas 2,3 anos, havendo um predomínio de pessoas com 

baixíssima escolaridade (AMARAL, 2009).  

Observou-se ainda que 100% dos sujeitos entrevistados 

são adeptos de alguma religião. Sob este aspecto, estudo 

anterior afirma que a religião pode atuar de forma contributiva 

para o enfrentamento aos obstáculos, como os desafios postos 

diante de uma pessoa com deficiência (COSTA, et al., 2014).  
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No tocante à etiologia da lesão, a causa com maior 

frequência foi o ferimento por arma de fogo, seguido por 

acidente automobilístico, achado que corrobora em parte com 

outros estudos, visto que evidenciou os acidentes 

automobilísticos como uma causa relevante, porém não a 

principal causa (COSTA, et al.,2014). 

 A região mais afetada da coluna vertebral que culminou 

com a LM foi a lombar.  Esta região é responsável pelos 

movimentos e sensibilidade dos membros inferiores (L1 a L5), 

assim como controlam parte dos membros inferiores, 

sensibilidade da região genital e funcionamento da bexiga e 

intestino (S1 a S5) (BRASIL, 2013). Neste ínterim, inseri-se o 

comprometimento da resposta sexual, visto que o controle das 

categorias e subcategorias avaliadas é disparado em parte pelo 

segmento lombar. Outro estudo realizado no Hospital Getúlio 

Vargas (Recife, Brasil) apresenta sujeitos com este mesmo 

perfil, no qual a região lombar foi acometida em 66,77% dos 

pacientes, seguida pela torácica em 33,3% (PEREIRA, 2009).  

A principal causa da LM foi decorrente de ferimento por 

arma de fogo (48%), seguido por acidente automobilístico 

(24%), causa desconhecida (12%), mergulho em águas rasas 

(8%), arma branca (4%) e queda (4%). Quanto ao diagnóstico 

neurofuncional, 91,3% apresentam diagnóstico de paraplegia e 

8,7% de tetraplegia. Em relação ao tipo de lesão, 33,3% 

apresentaram LM do tipo completa e 66,67% incompleta.  

Utilizou-se a CIF para classificar as funções relacionadas 

à resposta sexual da PCLM, de forma que as respostas 

fornecidas para as subcategorias da CIF (b6400 – Excitação 

sexual, b6401 – Fase sexual preparatória, b6402 – Fase 

orgásmica, b6403 – Fase de resolução sexual) integrantes do 

domínio Funções geniturinárias e reprodutivas corpo, foram 

utilizadas para o cálculo do índice médio que representa a 
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resposta sexual, verificando-se que os entrevistados 

apresentam deficiência grave na Resposta Sexual (Figura 1). 

 

Figura 1 – Representação do índice médio do nível de 

eficiência relacionado à resposta sexual.  

 

 
Fonte: Pesquisa direta.  

 

Com relação à resposta sexual, observou-se 

comprometimento grave e a excitação sexual foi um dos 

aspectos com menor comprometimento quando comparado às 

demais fases avaliadas. Algumas hipóteses podem ser 

atribuídas a este achado, manutenção de estímulos periféricos 

do toque, ou por estímulos centrais.  A literatura atribui o 

controle dessa fase principalmente ao sistema nervoso 

parassimpático através de S2 a S4, porém, também envolve o 

sistema nervoso simpático e outros estímulos mediados pela 

visão, audição e olfato, por percepção direta ou através da 

memória, e participação especial do Sistema Límbico, dessa 

forma, visto à complexidade de estímulos envolvidos, percebe-

se que os sujeitos investigados buscaram outros estímulos para 

manutenção da fase de excitação, o que se justifica, pois esta 

fase consiste de um sentimento subjetivo de prazer sexual e em 

alterações fisiológicas concomitantes (NEPOMUCEMO, 2014). 
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Já a fase orgástica apresenta-se com maior 

comprometimento quando comparada com as demais. As 

alterações fisiológicas da LM, principalmente no tocante às 

alterações musculares subsidiam a explicação para este 

resultado, uma vez que o orgasmo consiste em um clímax do 

prazer sexual, com liberação da tensão sexual e contração 

rítmica dos músculos do períneo e órgãos reprodutores. 

Portanto, diante da LM este processo fisiológico se encontra 

comprometido. 

 

Tabela 1 – Associação entre o nível neurológico da lesão 

medular e as subcategorias da resposta sexual1.  

 

Nível 

Neurológico 

da Lesão 

Medular 

Resposta Sexual2 

Total Valor-

p1 

Sem 

Comprome-

timento 

Com 

Comprome-

timento 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Cervical 1 20 1 5,5 2 8,7 

0,7972 

Torácica 3 60 12 66,6 15 65,2 

Lombar 1 20 4 22,2 5 21,7 

Sacral 0 0 1 5,5 1 4,3 

Total 5 100 18 100 23 100 
1segundo o teste exato de Fisher generalizado; 2 Excitação sexual, Fase sexual preparatória, 

Fase orgásmica e Fase de resolução sexual. 

 

Quando foi associado o nível da LM com às 

subcategorias da CIF correspondentes à “Resposta Sexual”, 

observou-se  que não existem evidências estatísticas para 
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afirmar que as subcategorias referentes à mesma estejam 

associadas (ou correlacionadas) com o nível neurológico da 

lesão medular (p=0,7972).  

Analisando a relação existente entre o nível da LM e a 

resposta sexual, embora não se tenha observado associação 

significativa da área lesionada com a resposta sexual, o que 

pode ser explicado pelo baixo número de sujeitos em algumas 

categorias, observou-se que o nível da LM interfere na resposta 

sexual dos participantes do estudo, considerando-se a 

identificação de comprometimento grave a partir dos índices 

médios da resposta sexual. Corroborando um estudo de revisão 

identificou nos artigos analisados que a resposta sexual altera-

se após a LM em consequência da interrupção das vias de 

comunicação necessárias para sua ocorrência 

(NEPOMUCENO, 2014).  

Tal comprometimento atribui-se ao prejuízo fisiológico 

decorrente da LM, visto que ocorre perda da ereção que está 

arrolada aos comandos autônomo e somático. Assim, as lesões 

referidas implicam em alterações no processo de ereção e, 

consequentemente, alteram as fases sexuais excitatória e 

preparatória masculina, assim como a fase de resolução sexual, 

sendo esta mencionada pelos sujeitos como inacabada, devido 

à inexistência da sensação de relaxamento muscular e de 

completude do ato sexual.  

Esse relato é explicado cientificamente, visto que a 

ejaculação masculina ocorre em duas fases – emissão e 

expulsão. A emissão é controlada pelo sistema simpático e 

parassimpático e pela inervação do plexo pélvico. A fase de 

expulsão consiste em contração rítmica dos músculos 

bulbospongiosus e isquiocavernosus, juntamente com o 

relaxamento do esfíncter uretral externo, que são todos 
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somaticamente inervados pelo nervo pudendo (ALBRIGHT, 

2015).  

As mulheres, por sua vez, mencionam nesta fase a 

ausência de contrações da parede do terço inferior da vagina. 

Na mulher, a lubrificação vaginal é um importante fator durante 

o intercurso sexual, e ocorre mediante a estimulação reflexa 

decorrente da estimulação direta na vagina, área genital ou por 

estimulação interna e psicogênica, que se dá através do 

despertar sexual por meio dos órgãos sensoriais (BRASIL, 

2013).  

Foi realizada a comparação global dos domínios da CIF 

com a resposta sexual das pessoas com LM, retratada na 

tabela 2 a partir dos coeficientes de correlação entre os índices 

médios. 

 

Tabela 2 - Coeficientes de correlação entre os índices médios 

das dimensões da CIF (a) 

 

 Dimensões 
Funções do 

Corpo 

Resposta 

Sexual 

Atividades e 

Participação 

Fatores 

Ambientais 

Funções do 

Corpo 
---     

Resposta 

Sexual 
0,511 ---    

Atividades e 

Participação 
0,341 0,087 ---   

Fatores 

Ambientais 
0,237 0,346 -0,305 --- 

(a) As células destacadas refletem correlações significativas ao nível de 2%. 

Observa-se que independentemente do sexo, ocorre 

uma importante alteração na sexualidade das PCLM, 
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particularmente no que se refere à resposta sexual, podendo 

resultar em dificuldades no alcance e na manutenção de uma 

ereção no homem, em lubrificação vaginal prejudicada na 

mulher e sensação reduzida de prazer sexual e orgasmo para 

ambos (PEREIRA, 2009). Identificou-se ainda que as PCLM 

possuem alterações na função sexual independente do nível da 

lesão, podendo este comprometimento estar acentuado nas 

lesões altas e completas, corroborando com estudo anterior o 

qual afirma que a resposta sexual das pessoas com lesão 

medular está diretamente relacionada com o nível e 

abrangência da lesão (COSTA, et al., 2014), assim como fica 

evidente neste que além da relação com o nível da lesão, existe 

uma relação direta com a forma como as PCLM enfrentam e 

superam as limitações, principalmente no tocante ao 

enfrentamento e descobrimento desse novo corpo paraplégico.   

Importa ressaltar que a existência de uma deficiência 

grave, quando avaliada a resposta sexual, não impede que os 

sujeitos desenvolvam mecanismos de adaptação que 

viabilizem a manutenção da atividade sexual. Embora a 

avaliação de mecanismos de adaptação sexual pós lesão 

medular não tenha sido escopo da presente investigação, foi 

possível identificar na fala espontânea dos participante que 

estes fazem uso de artifícios para melhorar o desempenho 

sexual, tais como o uso de medicamentos para manutenção da 

ereção (homens) e a busca pela descentralização da 

sexualidade na genitália pelos sujeitos de ambos os sexos, de 

forma a descobrir outras áreas sensíveis capazes de 

desencadear o orgasmo ou uma sensação semelhante a ele. 

Neste ínterim, sabe-se que outras áreas do corpo podem ser 

susceptíveis a sensações que levam o indivíduo a sentir grande 

prazer, podendo até alcançar satisfação sexual sem união 

genital (CHAUÍ, 1989).  
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Dessa forma, observou-se que muitas são as limitações, 

porém as estratégias utilizadas por estes sujeitos vêm 

auxiliando estes a vencerem entraves e obterem uma resposta 

sexual, embora esteja com comprometimento grave. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados demonstram que a resposta sexual das 

pessoas com lesão medular sofre um grave impacto, 

principalmente nas fases orgásmica e de resolução sexual. É 

importante mencionar que, dentre os homens, o 

comprometimento na fase sexual preparatória pode ser 

minimizado pela utilização de medicamentos que auxiliam a 

ereção, uma vez que a lesão faz com que esta não aconteça de 

forma eficaz. A excitação sexual sofre um impacto menor 

quando comparada às demais fases da resposta sexual, este 

fato pode ser justificado pelo fato de a excitação sexual 

psicogênica independer do comprometimento medular e 

relacionar-se diretamente com pensamentos e fantasias. Dessa 

forma, os indícios estatísticos retratam a existência de uma forte 

relação e diretamente proporcional entre as subcategorias 

correspondentes à “Resposta Sexual” e aos demais 

componentes avaliados pela CIF. 

Observou-se a existência de uma associação entre o 

nível da lesão medular e a resposta sexual, porém foi possível 

avançar para além dos objetivos delineado e perceber que as 

dificuldades na resposta sexual podem ser potencialmente 

superadas através da exploração de novas experiências 

sexuais, além daquelas anteriormente conhecidas, assim como 

pelo reconhecimento pessoal das limitações e pela busca de 

conhecimento de novas formas de explorar o prazer. Apesar do 

comprometimento gerado pela LM, verificou-se que a 
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manutenção da vida sexual é considerada uma prioridade para 

a maioria dos participantes do estudo, que mesmo frente às 

adversidades foram capazes de reinventar-se e descobriram 

novas formas de prazer e satisfação sexual dentro e a despeito 

de suas limitações.  

 Sugere-se que pesquisa semelhante investigue o perfil 

epidemiológico e o comprometimento da resposta sexual a nível 

estadual, para que a partir desta a gestão estadual de saúde 

possa traçar metas para atender esse seguimento social. 

Espera-se que os resultados do presente estudo contribuam 

para a política de saúde, para a ampliação do conhecimento 

dos profissionais reabilitadores e dos enfermeiros que atuam na 

área, assim como estimule a prática de educação em saúde que 

oriente os pacientes e familiares das PCLM a minimizarem as 

barreiras para o enfrentamento das limitações decorrentes da 

LM, principalmente aquelas que afetam diretamente a 

sexualidade. 
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RESUMO: Este estudo tem como objetivos identificar os tipos 
de bases de poder exercidas pelo enfermeiro gerente sobre a 
equipe de enfermagem e discutir como este poder pode 
influenciar no processo de trabalho. Esta pesquisa refere-se à 
um estudo survey do tipo exploratório e descritivo de 
abordagem quantitativa, realizada com profissionais de 
enfermagem lotados no Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(HULW) no município de João Pessoa-PB. Para 
instrumentalização dessa pesquisa foi examinada uma amostra 
não probabilística intencional. Os resultados apresentam uma 
predominância do gênero feminino entre os profissionais de 
enfermagem, quanto ao tempo de serviço, constatou que maior 
número de profissionais trabalha há mais de 5 anos no hospital. 
O enfermeiro gerente faz parte do poder decisório, ele age 
como um mediador entre a coordenação, equipe de 
enfermagem e paciente, é um poder direto chefia-equipe no 
qual estimula e compartilha com a equipe os processos de 
enfermagem, porém isso é visto de  forma negativa porque o 
enfermeiro está muito ligado aos processos burocráticos do que 
ao processo de cuidar, essa relação nem sempre é bem 
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desenvolvida por encontrarmos várias falhas com  comunicação 
autoritária entre gerencia e equipe. 
Palavras-chave: Enfermagem. Poder. Equipe. 

INTRODUÇÃO 

 

O entendimento do trabalho como algo imprescindível à 

vida humana está profundamente ligado à própria história da 

humanidade. O trabalho é fundamentalmente uma ação do 

homem por meio da qual transforma e melhora os bens da 

natureza com a qual vive historicamente e em insubstituível 

relação (HARVEY; ENDERLE, 2014). Neste sentido, surge o 

trabalho em saúde, definido por Pires (2013) como um 

constructo coletivo e essencial para a vida humana a partir da 

produção de serviços que se completam no ato de sua 

realização.  

O trabalho passou por grandes mudanças com avanços 

da tecnologia, essas mudanças fizeram diferenças 

especialmente na qualificação de métodos de diagnósticos e 

terapêuticos. Neste sentido, a Enfermagem surge como uma 

profissão que desenvolve a ciência do cuidar, com 

trabalhadores qualificados e especializados na realização de 

atividades essenciais para a vida humana (PIRES, 2013). 

Entretanto, a relação entre os integrantes das equipes de 

enfermagem estão diretamente ligadas a vivência, diante disso 

conflitos geram desentendimentos e isso ocorre justo por 

posturas éticas e principalmente por comunicação inadequada. 

  Os grupos de trabalho são liderados por uma figura que 

dirige, coordena, supervisiona, controla, ensina e acompanha 

os membros da equipe. A Lei do Exercício da Profissão de 

Enfermagem estabelece que esta atividade seja 

desempenhada particularmente pelo enfermeiro 
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(KLETEMBERG, 2013). Liderar significa a capacidade de um 

líder inspirar seus colaboradores e pessoas, com o propósito de 

alcançar metas distribuídos pelo grupo estando estas referido 

ao processo de cuidar, por meio de um processo adotado 

comunicacionalmente horizontal mediado pelo diálogo 

(AMESTOY et al, 2014).  

Na área hospitalar onda há uma perspectiva 

organizacional de trabalho em saúde onde a relação 

interpessoal torna-se uma característica primordial, justo a 

permanente interdependência das pessoas para produção de 

tarefas e o alcance de metas, a relação de poder e os conflitos 

se expressam, sendo mais nítido quando a relação de poder se 

dá de níveis hierárquicos diferentes, tornando-se capaz de 

influenciar positivamente ou negativamente na execução de 

seus subordinados, e consequentemente, no processo de 

cuidar em saúde (ROSENSTOCK, 2011). 

O poder não é algo que consiga ter porque não é um bem 

alienável do qual se possa ter propriedade, sempre é 

representado em uma definida direção, com uns de um lado e 

outros de outro. Ele declara que a sociedade atual se propicia 

em dispositivos de poder que se legitimam não mais pela força 

coativa do gerenciamento, mas pelo poder eficiente das 

subjetividades, pelo treinamento das vontades, pelo 

adestramento dos desejos (FOUCAULT, 2015). 

   O enfermeiro é o administrador fundamental nas reações 

intragrupais no setor da saúde, uma vez que assume a postura 

de responsável da equipe de enfermagem e do serviço de 

saúde, tornando-se ponto de referência para toda equipe, o que 

pede habilidade para proporcionar ajustes e intervenções nos 

atos dos sujeitos (LAMPERT, 2013). Para que se desenvolva o 

processo de cuidar da pessoa humana em equipe é necessário 
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compreender que tal situação exige colocar em prática as 

habilidades relacionais, diminuindo o comportamento hostil, 

entendendo de forma individualizada cada membro da equipe 

no desempenho de suas ações, sendo possível uma melhor 

comunicação e vivência no âmbito de trabalho. 

O gestor em saúde ao entender a forma de poder 

utilizada pelo enfermeiro supervisor com a equipe de 

enfermagem e a forma em que se relaciona, pode ter domínio 

direto sobre gratificações e penalidades e pode influencia no 

comportamento de outros ao seu redor, fortalecendo o 

compromisso com a organização em saúde. Contudo, 

constantemente as pessoas não são conscientes da existência 

objetiva do poder e identificam-se com o poder como atributo 

de outras pessoas, o que significa que isso é uma conclusão 

feita por quem o percebe. 

 Entender as relações de poder e a geração desses 

conflitos torna-se essencial, de modo prático ou teórico, ao que 

relaciona-se o papel do enfermeiro intermediador e 

gerenciador,  assim como as implicações sobre a prática 

profissional (DELGADO, 2017). Diante do exposto, este estudo 

parte o seguinte questionamento: Como as bases de poder 

exercidas pelo enfermeiro gerente sobre a equipe de 

enfermagem pode influenciar no trabalho?  

 Esse não é um assunto novo, porém persistente ao longo 

dos anos na equipe de enfermagem, causando mal está no 

ambiente de trabalho, refletindo diretamente na assistência 

prestada ao cuidado. Este estudo tem como objetivo: identificar 

os tipos de bases de poder exercidas pelo enfermeiro gerente 

sobre a equipe de enfermagem e discutir como este poder pode 

influenciar no processo de trabalho. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa refere-se à um estudo survey do tipo 

exploratório e descritivo de abordagem quantitativa. A técnica 

de pesquisa pode ser descrita, segundo Babbie (2012), como a 

obtenção de informações ou conhecimentos sobre 

características, atos ou princípios de determinado grupo de 

pessoas, indicado como modelo de uma população-alvo, por 

meio de um mecanismo de pesquisa predeterminado, 

geralmente um questionário, cujo interesse é gerar relatórios 

quantitativos da população. 

  De acordo com Lakatos e Marconi (2015) classifica-se 

como pesquisa exploratória aquela que propicia maior 

informação para o pesquisador acerca do assunto, com a 

finalidade de desenvolver problemas mais pertinentes ou criar 

suposições que possam ser pesquisadas por estudos 

subsequentes na área científica. A pesquisa descritiva tende à 

identificação, registro e análise das características, fatores ou 

variáveis que se comparam com o acontecimento ou técnica. 

Assim está pesquisa pode ser conhecida como um estudo de 

caso onde, após a coleta de dados foi feita uma avaliação entra 

as variáveis para uma subsequente conclusão derivado da 

organização. 

Nos estudos institucionais, a pesquisa quantitativa 

consente a mensuração de opiniões, reações, hábitos e 

atitudes em um universo. No ponto de vista de Richardson et al 

(2018, p. 70), a pesquisa quantitativa define-se “pelo emprego 

da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples às mais complexas”. O 

autor inclui que o caráter quantitativo retrata a intenção de 
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assegurar a exatidão do resultados, impossibilitando distorções 

nas interpretações e nas análises, de modo que proporcione 

uma margem de segurança quanto as interferências. 

  A pesquisa foi realizada com profissionais de 

enfermagem lotados no Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW) no município de João Pessoa-PB. Para 

instrumentalização dessa pesquisa foi examinada uma amostra 

não probabilística intencional. Conforme Hair et al (2014), uma 

amostragem intencional deve ser aplicada quando os 

fundamentos que irão estruturar a amostrar serão escolhidos 

intencionalmente. A metodologia escolhida para a definição da 

amostra foi o consentimento dos participantes, nível de 

formação (técnicos, enfermeiros e enfermeiros-gerente) e o 

tempo mínimo de 3 meses subordinados ao mesmo chefe e na 

mesma equipe. Desta forma, a amostra foi composta por 102 

profissionais lotados no HULW.  

  Previamente a coleta de dados, a pesquisa seguiu todas 

as normas éticas uma vez que inclui seres humanos foram 

observados o que preconiza a Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), assim como a Resolução 

331/2007 COFEN que institui o código de ética dos profissionais 

de Enfermagem. Ambos constituem qual a conduta do 

pesquisados no processo de pesquisa científica quando 

envolve seres humanos, preservando os princípios bioéticos 

essenciais: autonomia, justiça, beneficência e não-

maleficência. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa Hospital Universitário Lauro Wanderley da 

Universidade Federal da Paraíba, de acordo com a Certidão de 

Aprovação, CEP/HULW, n° CAAE 3 10900912.7.0000.5183. 

  Foi empregada a técnica de questionário 

semiestruturado para a coleta de dados, segundo Marconi e 
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Lakatos (2015) parte de vários questionários básicos, baseados 

em teorias e hipóteses que importam à pesquisa e que em 

seguida, apresentam amplo campo interrogativo. Além do mais, 

segundo o autor, as perguntas da pesquisa equivalem o que o 

investigador quer esclarecer, direcionando seu trabalho, eles 

precisam reunir algumas premissas, tais como, precisão, 

clareza, objetividade. 

Desse modo, os dados foram coletados através de um 

questionário com o objetivo de avaliar características 

significantes dos indivíduos, atitudes, eventos e outros 

fenômenos. Ele inclui informes para medir e estabelecer dados, 

compreendendo com maior exatidão e fidedignidade (HAIR et 

al, 2014).  Com a finalidade de atender os objetivos propostos 

pelos estudos, o questionário foi formulado abrangendo uma 

parte inicial para caracterização da amostra  e a Escala de 

Bases de poder do supervisor (MARTINS et al, 2006) .  

A análise e a interpretação dos dados coletados foi 

realizada com o auxílio de um software estatístico gratuito, na 

qual foi empregada a análise de estatística descritiva e analise 

multivariada com análise fatorial. A análise multivariada é uma 

ferramenta estatística é apontada quando o número de 

variáveis envolvidas é grande e o pesquisador não nota como 

as considerações podem ser reduzidas em uma ou mais 

características que abreviem o volume de informações. Seu 

objetivo é processar informações de forma a facilitar a estrutura 

dos dados e a resumir informações da amostra, possibilitando 

a compreensão do relacionamento existente entre as variáveis 

do processo (HAIR et al, 2014). 

  As relações entre as variáveis dependente e 

independentes foram processados por meio de cálculo de 

correlações Pearson. As respostas dos constituintes foram 
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codificadas em uma planilha e sujeita a análise estatística como 

média, desvio padrão, frequência, e assim por diante. A 

conclusão foi analisada e discutida a luz da literatura científica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização da amostra referente ao gênero, faixa 

etária, cargo e tempo de serviço dos participantes da pesquisa 

está apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização dos Técnicos, Enfermeiros e 

Enfermeiros gerentes do HULW em João Pessoa, 2017 

(n=102). 

Dados demográficos F  % 

Gênero Feminino 

Masculino 

93 

9 

91,2 

8,8 

Faixa etária 

 

 

 

 

Cargo 

20-30 anos 

30-40 anos 

40-50 anos 

50-60 anos 

60 anos ou mais 

Técnico de 

Enfermagem 

Enfermeiros 

assistenciais 

Enfermeiro 

gerente 

10 

53 

16 

15 

8 

51 

45 

6 

9,8 

52,0 

15,7 

15,7 

6,8 

50,0 

42,8 

7,2 

Tempo de serviço no HULW Até 1 ano 

2 a 4 anos 

Mais de 5 anos 

23 

40 

39 

22,5 

39,2 

38,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Com base na análise das respostas dos profissionais de 

enfermagem, a descrição da amostra aponta que o gênero 

feminino demonstra maior parte dos participantes (91,2%) e a 

faixa etária dominante é entre 30 e 40 anos (52%). Com relação 

ao cargo, a amostra contou com seis (6) enfermeiros gerentes, 

quarenta e cinco (45) enfermeiros e cinquenta e um (51) 

técnicos de enfermagem. Quanto ao tempo de serviço, 

constatou que maior número de profissionais trabalha há menos 

de 5 anos no hospital (39,2).  

Os resultados apresentam uma predominância do 

gênero feminino entre os profissionais de enfermagem, autores 

conceituam que a prática do cuidado esteja ligada as 

particularidades das ações executadas pelas mulheres em seu 

dia a dia, ficando o homem com o dever de trabalhar e manter 

as despesas da casa, provavelmente por isso que surge 

características em parecer que a enfermagem é uma profissão 

realizada na maioria das vezes por mulheres (ROSSI, 2017). 

A Escala de Bases de Poder do Supervisor foi construída 

e validada por Martins et al (2006) e é composta por 15 frases 

que descrevem 4 fatores: poder de perícia (4 itens), poder 

legítimo (4 itens), poder de coerção (3 itens) e poder de 

recompensa (4 itens), com escala de resposta variando de 1 

(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). A média destes 

fatores estará entre um e cinco e corresponderá a percepção 

da equipe de enfermagem em relação ao tipo de base de poder 

do supervisor. 

As respostas dos participantes foram codificadas numa 

planilha e submetidas a análises estatísticas descritivas, ao 

cálculo do índice Kaiser-Meyer-Olkin e à análise fatorial. Uma 

análise de componentes principais foi conduzida nos 15 itens 

do instrumento com rotação ortogonal (varimax) na amostra de 
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102 participantes. A fatorabilidade da amostra apresentou bom 

resultado sendo testada pelo índice de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO = 0,965), conforme recomendação de Hair et al (2014), 

demonstrando a adequação da amostra para análise fatorial. 

Depois disso, os dados foram submetidos a análises dos 

componentes principais e à fatoração dos eixos principais.  

A fidedignidade dos fatores foi estimada e confirmada 

pelo cálculo dos coeficientes alfas de Cronbach, para as 

respostas dos 102 participantes indicando o coeficiente de 

Cronbach  α = 0,912. O referido coeficiente foi desenvolvido 

para calcular a confiabilidade de um teste naquelas situações 

em que o pesquisador não tem oportunidade de fazer outra 

coleta de dados, contudo precisa obter uma estimativa 

apropriada da magnitude do erro da medida. A partir desses 

resultados todas as variáveis foram incluídas nas análises. De 

acordo com Hair et al (2014), todos valores de Alpha iguais ou 

superiores a 0,60 não afetam as análises estatísticas. Os 

resultados acerca da Escala de bases de poder do supervisor 

com as características das cargas fatoriais para cada grupo de 

fatores relacionados aos tipos de base de poder e as médias de 

respostas entre os profissionais investigados estão 

representados no Quadro 1 e na Figura 1.  

 

  



BASES DE PODER EXERCIDAS PELO ENFERMEIRO GERENTE SOBRE A 
EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 

Quadro 1 – Características das cargas fatoriais dos fatores da 

Escala de bases de poder do supervisor percebidos pelos 

profissionais de enfermagem de um hospital universitário em 

João Pessoa – PB, 2017. 

 

Fator Enunciados Carga 

Fatorial 

Poder de 

perícia 

(α=0,931) 

Dar-me boas sugestões técnicas sobre 

meu trabalho 

Dividir comigo suas experiências ou 

treinamentos importantes 

Fornecer para mim conhecimento 

técnico necessário ao trabalho 

Dar-me dicas relacionadas ao trabalho 

0,20 

0,63 

0,29 

0,16 

Poder 

legítimo 

(α=0,995) 

Fazer-me sentir que tenho 

compromissos a cumprir 

Fazer-me perceber como eu deveria 

cumprir as exigências do meu trabalho 

Fazer-me perceber que eu tenho 

responsabilidades para cumprir 

Fazer-me reconhecer que eu tenho 

tarefas para realizar 

0,63 

0,35 

 

0,25 

0,46 

Poder de 

coerção 

(α=0,843) 

Tornar meu trabalho difícil para mim 

Tornar as coisas desagradáveis para 

mim 

Tornar meu trabalho desagradável 

0,41 

0,34 

0,05 

Poder de 

recompensa 

(α=0,727) 

Aumentar meu salário 

Influenciar para conseguir um aumento 

de salário para mim 

Conseguir benefícios especiais para mim 

Influenciar a organização para me dar 

uma promoção 

-0,01 

0,87 

0,85 

0,27 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Figura 1 – Médias das respostas da Escala de bases de poder 

do supervisor entre Técnicos, Enfermeiros e Enfermeiros 

gerentes do HULW em João Pessoa, 2017 (n=102). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As médias demonstram que os participantes perceberam 

a existência dos seguintes tipos de poder exercidos pelo 

supervisor: poder de perícia e poder de legítimo. De acordo com 

French e Raven (2017), as bases de poder são insumos que 

geram dependências da outra parte, ou seja, são as fontes 

utilizadas por uma pessoa para influenciar a outra e para, 

consequentemente, alcançar seus objetivos. Estas bases de 

poder são definidas como: 

- Coerção: está baseada na percepção do sujeito quanto à 

capacidade que o agente influenciador tem de puni-lo ou de 

retirar dele benefícios, recompensas. 

- Recompensa: está baseada na percepção do sujeito quanto à 

capacidade que o agente influenciador tem de recompensá-lo 

ou de retirar punições destinadas a ele. 
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- Legítima: está baseada na percepção do sujeito de que o 

agente influenciador possui o legítimo direito de lhe dar ordens, 

ás quais ele tem obrigação de cumprir. 

- Referência: está baseada na identificação do sujeito com a 

agente influenciador ou ao desejo de ser associado com ele. 

- Perícia: está baseada na percepção do sujeito de que o agente 

influenciador possui um conhecimento especial, reconhecida 

por ele. 

Dentro deste contexto, os enfermeiros, através de 

poderes formais (autoridade, nível hierárquico) ou por meio de 

poderes informais (referência ou carisma), assumem uma série 

de responsabilidades como gestores, além de delegar funções 

aos demais profissionais de sua equipe, levando-os a defrontar-

se com objetivos aos quais devem corresponder, enquanto 

profissionais e responsáveis pela coordenação de equipes de 

trabalho.  

Lampert (2013) indica que os supervisores que 

compreendem e sabem usar o poder são mais eficazes do que 

aqueles que não o compreendem ou não sabem usá-lo. Estes 

argumentos salientam a importância da supervisão saber 

utilizar o poder, a fim de influenciar positivamente os resultados 

de seus subordinados e, consequentemente, da organização. 

Além disso, a interdependência que se estabelece entre 

as pessoas dentro das organizações em função de seus papéis 

organizacionais leva à intensa convivência, o que pode 

provocar conflitos. Estes conflitos podem acontecer em níveis 

verticais (entre chefes e subordinados) e/ou horizontais (entre 

pares), podendo ser tanto de ordem pessoal, quanto 

relacionados às tarefas. Rahim, Antonioni e Psenicka (2001) 

definem conflito como uma incompatibilidade entre objetivos, 
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valores e necessidades de duas pessoas ou de uma pessoa e 

outra entidade.  

Embora o conflito tenha sido considerado inicialmente 

como prejudicial aos indivíduos e ao funcionamento da 

organização, conforme ressaltou Delgado (2017), outros 

autores como Rahim, Antonioni e Psenicka (2001), salientam 

que o conflito pode ser benéfico em algumas circunstâncias 

quando são discutidas as discordâncias, principalmente sobre 

as tarefas, sem envolvimento emocional. Sendo assim, é 

esperado que as bases de poder utilizadas pelo supervisor e os 

conflitos tanto de nível vertical como horizontal exerçam 

impacto na satisfação dos trabalhadores. 

Martins e Silva (2017) sintetiza o conceito de satisfação 

no trabalho definindo-a como a atitude geral de um indivíduo em 

relação ao seu trabalho, envolvendo as relações de trabalho, a 

organização, o ambiente, as tecnologias da organização, o 

ambiente econômico-financeiro, as metas e objetivos da 

organização e desejos dos trabalhadores, entendidos singular 

e coletivamente.  

Estas relações podem interferir na satisfação do 

profissional e muitas vezes estão relacionadas ao sistema 

hierárquico da organização, à modalidade de liderança, à 

divisão de trabalho, ao excesso de responsabilidades, às 

relações interpessoais, ao conteúdo das tarefas e ao retorno 

insuficiente de dados ou reconhecimento por parte das chefias 

(MARTINS; SILVA, 2017).  

É importante destacar ainda que a implementação de 

ações visando melhorias para as pessoas são de suma 

importância para assegurar uma maior produtividade e 

qualidade no trabalho, assim como uma maior satisfação na 

vida familiar e pessoal influenciando decisivamente a melhoria 
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dos serviços de saúde prestados à população (CHIAVENATO, 

2014). 

No âmbito hospitalar, onde há um cenário organizacional 

de trabalho em saúde em que a interação interpessoal torna-se 

uma característica essencial devido à constante 

interdependência das pessoas para realização das tarefas e o 

alcance das metas, a relação de poder e os conflitos se 

manifestam, tornando-se mais perceptível quando a relação se 

dá entre pessoas de níveis hierárquicos diferentes – como é o 

caso da equipe de enfermagem – podendo influenciar 

positivamente ou negativamente os resultados de seus 

subordinados e, consequentemente, o processo de saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível 

identificar que o poder além de hierárquico não é algo que se 

possui, mas se adquire durante a jornada de trabalho e da 

influência interpessoal. A gerência faz parte de um quadro 

hierárquico intitulada a esse tipo de poder e que a liderança não 

é uma autoridade formal, mas, pode desenvolver um papel 

gerencial por ser fundamentada através de pessoas com alta 

persuasão que teoricamente é uma estratégia de comunicação 

que consiste em induzir a equipe a algo, e isso pode repercutir 

de forma positiva como por exemplo, estimular e entusiasmar a 

equipe, ou de forma negativa, como os conflitos e o estresse 

laboral. 

A base de poder legítima está baseada no 

reconhecimento que a outra tem poder legal, concludente, ela 

tem por obrigação de aceitá-la. Apesar de normas e regras, as 

formas hierárquicas já debatidas mostram que as pessoas tem 
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dificuldades de aceitar ser subordinados e a classe que está no 

poder legítimo são inconvenientes na comunicação tornando-a 

inadequada para relação de trabalho, prejudicando assim o 

cliente final e o processo de saúde. 

O enfermeiro gerente exerce o poder nas relações de 

trabalho agindo como um mediador entre a coordenação, 

equipe de enfermagem e paciente. É um poder direto de chefia 

da equipe, estimulando, participando e compartilhando os 

processos de enfermagem, porém muitas vezes o cargo de 

chefia é visto de forma negativa pela equipe porque o 

enfermeiro assume muitas atividades burocráticas e se 

distancia processo de cuidar. Essa relação com a equipe 

também é influenciada por falhas na comunicação ou até 

mesmo o autoritarismo entre gerencia e equipe. A forma de 

gerenciar na enfermagem tem como foco organizar a 

assistência para que a equipe venha a desempenhar o trabalho 

com qualidade ao paciente assistido. 

A formação profissional de enfermagem inclui as 

competências de administrar e gerenciar o processo de cuidar 

com eficiência em equipe, isso requer do enfermeiro uma 

implementação de medidas administrativas garantindo aquela 

equipe condições de trabalho, não temendo situações 

conflituosas, devendo ser portador de uma sistematização ou 

estrutura que lhe possibilitará administrá-los da melhor maneira 

possível. 
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RESUMO: Objetivou-se analisar os registros de câncer 
infantojuvenil em uma casa de apoio e investigar os fatores 
associados a ocorência do câncer infantojuvenil. Trata-se de 
um  estudo de campo, documental, descritivo, quantitativo, 
realizado em uma casa de apoio a crianças com câncer 
localizada no município de João Pessoa – PB. O universo do 
estudo contemplou 96 fichas de registros de cadastros de 
crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer e a amostra 
foi composta por 77 fichas, com um nível de confiança de 95% 
e erro amostral de 5%. Os dados foram coletados em abril de 
2017 mediante instrumento que contemplou dados 
sociodemográficos e clínicos. O material empírico oriundo da 
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coleta de dados foi analisado mediante estatística descritiva e 
inferencial. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, com 
CAAE de nº 62674916.4.0000.5176. A maioria era do sexo 
masculino, com idade entre 15 a 19 anos. O tipo de neoplasia 
mais prevalente foi a leucemia linfóide aguda, e a quimioterapia 
foi o tratamento mais realizado. Houve associação entre o tipo 
de neoplasia e as variáveis sexo e tratamento. Os fatores 
associados ao câncer infantojuvenil ainda não foram 
completamente estabelecidos. Assim, novos estudos são 
necessários investigar os fatores que podem levar ao 
acometimento do câncer em crianças e adolescente. 
Palavras-chave: Epidemiologia. Fatores de Risco. 

Oncologia.Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer infantojuvenil representa um grupo de diversos 

agravos que têm em comum o crescimento desordenado de 

celulas anormais (FIGUEIREDO; NOGUEIRA, 2013). O câncer 

é considerado a primeira causa de morte por doença no público 

infantojuvenil (INCA, 2018).  

Deste modo, não consiste em uma única entidade 

patológica, mas em um aspecto de diferentes neoplasias 

malignas, que variam segundo tipo histológico, sítio de origem 

da  doença,  sexo,  idade  e  raça.  Essas neoplasias malignas 

diferem dos tumores dos adultos,  quanto  aos  seus  aspectos 

morfológicos, comportamento clínico e localizações primárias e 

por isso devem ser estudados  separadamente (INSTITUTO  

NACIONAL  DE CÂNCER,  2008). 

No Brasil, para a faixa etária de 1 a 19 anos, as 

neoplasias malignas situam-se entre as dez primeiras causas 

de morte e os tipos de neoplasia mais encontrados nesta 

população são os linfomas, tumores de sistema nervoso central 
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e as leucemias, principalmente a leucemia linfocíta aguda 

(MARCHI et al., 2013). De acordo com o Instituto Nacional do 

Câncer, são estimados 12.500 casos novos para o ano de 2018 

(INCA, 2018). 

Cavicchioli, Menossi e Lima (2007) relatam que o avanço 

da medicina, em especial na área da oncologia pediátrica, vem 

aumentando consideravelmente. No entanto as crianças e 

adolescentes ainda chegam às instituições especializadas com 

a doença já em estágio avançado, devido a fatores como: 

desinformação dos pais e também dos médicos, medo do 

diagnóstico de câncer ou mesmo pelas próprias características 

do tumor. 

Diante da complexidade da assistência em oncologia 

pediátrica, destaca-se a importância de uma equipe de saúde 

multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, psicologo, 

nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta entre outros 

(REIS et al., 2014).  

A enfermagem, como integrante dessa equipe, deve 

estar presente nas diferentes fases do cuidado, desde a 

prevenção, diagnóstico, tratamentos, até os cuidados paliativos 

(FRANÇA et al., 2013). Uma vez que o enfermeiro se torna 

referência para o apoio à criança e ao adolescente, bem como 

à sua família para enfrentar o processo de finitúde (REIS et al., 

2014).  

A equipe de enfermagem deve conhecer o câncer, os 

sentimentos manifestados pelas crianças e adolescentes em 

tratamento e seus familiares, a fim de nortear a conduta para 

uma assistência que atenda às necessidades, tanto biológicas, 

quanto psicológicas destas crianças (SOUZA et al., 2014).  

Segundo Fermo et al. (2014), na criança e no 

adolescente para se ter uma avaliação mais compreensiva 
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deve-se reunir dados como: o conjunto de sinais e sintomas, 

exames físicos e laboratoriais, aspectos ligados ao sexo, a 

região onde mora, a genética e histórico familiar, dentre outras 

variáveis que não necessariamente estabelecem o diagnóstico, 

mas distingui seus diferenciais. Sendo assim, antes do 

diagnóstico, os aspectos diferenciais devem ser 

minuciosamente analisados e investigados por todos os 

profissionais envolvidos na assistência à saúde. 

A apresentação clínica do câncer nas crianças e nos 

adolescentes ocorre através de sinais e sintomas que são 

comuns a outras doenças mais frequentes, manifestando-se 

por sintomas gerais, que não permitem a sua localização, como 

febre, vômitos, emagrecimento, sangramentos, palidez, 

adenomegalias, dor óssea e generalizada. Ou, ainda, através 

de sinais e sintomas de acometimento mais localizados, como 

cefaleias, dispneia, fadiga, anorexia, náuseas, vómitos, 

constipação, confusão mental, ansiedade, agitação, alterações 

da visão, dores abdominais e dores osteoarticulares 

(FIGUEIREDO et al., 2009; INCA, 2011). 

Considerando que os sinais e sintomas do câncer 

infantojuvenil são geralmente inespecíficos e que a criança ou 

o adolescente podem ter o seu estado geral de saúde ainda não 

comprometido no início da doença, é fundamental que 

considere a possibilidade diagnóstica da doença (JUNIOR; 

BURNS; LOPEZ, 2014).  

Acredita-se que a influencia dos fatores ambientais no 

desenvolvimento do câncer na criança e no adolescente é 

pequena. Além do mais, fatores de risco que determinam a 

maior probabilidade do acometimento e morte por câncer 

nestes públicos, ainda são desconhecidos (BRASIL, 2013).    
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Assim, o estudo teve o objetivo de analisar os registros 

de câncer infantojuvenil em uma casa de apoio e investigar os 

fatores associados a ocorrência do câncer infantojuvenil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo documental, 

retrospectiva, descritiva com uma abordagem quantitativa, que 

foi realizado em uma casa de apoio localizada no município de 

João Pessoa, Paraíba, Brasil.  

Para coleta de dados foi utilizado um instrumento 

constando de dados sóciodemográficos e clínicos. Os dados 

sóciodemográficos envolveram sexo, raça, idade, local de 

moradia e os dados clínicos constando do tipo de neoplasia, 

tratamento, tempo de tratamento, abandono de tratamento e 

óbitos. Essas informações foram colhidas a partir das fichas de 

cadastro dos pacientes. 

O material empírico foi coletado no período de abril de 

2017 e a amostra foi calculada a partir do número total de 

crianças atendidas na casa (96), assumindo um nível de 

confiança de 95% e erro amostral de 5%. Portanto, a amostra 

foi composta por 77 fichas de cadastros de usuários que 

atenderam os seguintes critérios de inclusão: ficha de cadastros 

de crianças e adolescentes com câncer, legíveis e que 

compreendessem o período de janeiro 2013 a dezembro de 

2016. Foram excluídos: fichas de cadastros com rasuras, 

ilegíveis e que não compreendessem o período estabelecido. 

Os dados obtidos foram analisados quantitativamente 

mediante percentual, média e desvio padrão e foram 

apresentados em tabelas e quadros. As associações entre as 

variáveis foram analisadas por meio do Teste Exato de Fisher, 
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tendo o nível de significância estatística de 10%. A tabulação 

de dados ocorreu no Excel for Windows, e o processamento dos 

dados estatísticos foi realizado no programa SPSS 18.0.  

Foram observados durante todo o processo da pesquisa 

os aspectos éticos relacionados as pesquisas envolvendo seres 

humanos, dispostos na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro 

Universitário de João Pessoa-UNIPÊ, com CAAE de nº 

62674916.4.0000.5176.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados iniciais envolveram a caracterização 

sociodemográfica dos participantes, alcançada por meio das 

fichas de cadastro dos pacientes da Casa de Apoio. conforme 

evidenciado na tabela 1. 

A maioria das crianças e adolescentes diagnosticadas 

com câncer acolhidas na casa de apoio eram do sexo 

masculino (63,64%). No que se refere a idade, identificou-se 

que a maioria possuía idade entre 15 e 19 anos, com 33,77% 

(26); seguido dos que possuíam entre 6 e 10 anos com 28,57% 

(22); 11 a 14 anos com 27,27% (21); 0 a 5 anos com 10,39% 

(8).  

No que diz respeito a etnia, a cor branca prevaleceu com 

38,96%. Cumpre assinalar que alguns documentos não 

possuíam informações referente a etnia 36,36% (28).  
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Tabela 1 – Distribuição dos dados de caracterização dos 

participantes do estudo segundo sexo, idade e etnia. (N=77). 
VARIAVEIS 

 

N % 

SEXO   

Feminino 28 36,36 

Masculino 49 63,64 

IDADE    

0 – 5 8 10,39 

6 – 10 22 28,57 

11 – 14 21 27,27 

15 – 19 26 33,77 

ETNIA/COR   

Branco 30 38,96 

Negro 6 7,80 

Pardo 13 17,00 

Índio 0 0,00 

Não informado 28 36,36 

Fonte: Dados da Pesquisa - 2017 

 

No trabalho realizado por Alcântara (2013), em relação 

ao sexo dos pacientes não se notou discrepâncias entre os 

mesmos, sendo o sexo masculino representado por 50,30% e 

o sexo feminino 49,70%. Em relação à faixa etária dos 

pacientes, obteve-se uma maior porcentagem das crianças com 

idade de 3 a 6 anos (41,58%), seguida pela idade de 11 anos 

ou mais (21,78%).  

No estudo realizado no Hospital São Marcos (HSM) na 

capital do Piauí, Teresina, com crianças com câncer evidenciou 

que em relação ao sexo, 56% (383) correspondiam ao sexo 

masculino e 44% (303) eram equivalentes ao sexo feminino. No 
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que se refere à etnia, 58,0% (397) eram pardos, seguido da cor 

amarela com 21,0% (154) e, da cor branca com 15,0% (104) 

(PEDROSA et al., 2015). 

A Tabela 2 discorre sobre os tipos de neoplasias, o tipo 

de tratamento, ocorrência de abandono e óbito. 

Tabela 2. Distribuição do percentual das fichas dos 
participantes do estudo de acordo com o tipo de neoplasia, 
tratamento, abandono e óbito (N=77). 

VARIAVEIS N % 

TIPOS DE NEOPLASIA   
Leucemia linfoide aguda 39 50,65 

Tumor renal 05 6,49 

Linfoma Não Hodgkin 05 6,49 

Tumor na Cabeça 04 5,19 

Osteossarcoma 03 3,90 

Linfoma de Hodgkin 03 3,90 

Tumor no Intestino 02 2,60 

Tumor de Wilms 02 2,60 

Tumor na Perna 02 2,60 

Leucemia Mielóide 02 2,60 

Tumor na Barriga 01 1,30 

Tumor de Ovário 01 1,30 

Tumor no Crânio 01 1,30 

Tumor de Tireoide 01 1,30 

Neurofibromatose 01 1,30 

Histiocitose 01 1,30 

Tumor Ósseo 01 1,30 

Neuroblastoma 01 1,30 

Tumor no SNC 01 1,30 

Retinoblastose 01 1,30 

TIPO DE TRATAMENTO   

Quimioterapia 74 96,1 

Radioterapia 03 3,90 

ABONDONO DO TRATAMENTO  

Sim 05 6,49 

Não 72 93,51 

ÓBITO   

Sim 02 2,60 
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Não 75 97,40 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Em relação ao tipo de neoplasia, a leucemia linfoide 

aguda foi a que apresentou maior número de casos registrados 

no estudo, com 50,65% (39); seguido por tumor renal e linfoma 

não Hodgkin com 6,49% (5), cada; tumor na cabeça 5,19% (4); 

osteossarcoma e linfoma de Hodgkin com 3,9% (3), cada; tumor 

no intestino, tumor de Wilms, tumor na perna e leucemia 

mielóide com 2,6% (2), cada. As demais neoplasias malignas 

corresponderam a 1,30% (1) e são elas: tumor na barriga, tumor 

de ovário, tumor no crânio, tumor de tireoide, neurofibromatose, 

histiocitose, tumor ósseo, neuroblastoma, tumor no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e retinoblastose. 

As leucemias foram os tipos de neoplasia mais 

prevalentes nas crianças e adolescentes estudadas, assim 

como evidenciado em outras pesquisas (BAUER et al., 2015; 

ALMEIDA; SANTOS, 2013; AZEVEDO et al., 2014). 

Bauer et al. (2015), em seu estudo observou que em 

relação aos tipos de câncer diagnosticados na infância e 

adolescência, os mais prevalentes foram: leucemia, linfoma, 

tumor renal, abdominal, gonadal, de células germinativas, do 

sistema nervoso, ósseo e de retina. Por sua vez, a pesquisa 

realizada por Almeida e Santos (2013) verificou o predomínio 

das leucemias (29%), seguido dos linfomas (15,5%) e tumores 

de Sistema Nervoso Central (SNC). 

Em estudo realizado com as fichas de crianças e 

adolescentes cadastrados em Casas de Apoio de Natal-RN, 

evidenciou-se que em relação ao tipo de câncer mais frequente, 

a leucemia esteve presente em 25 casos, com destaque para 

leucemia linfóide aguda com 12 ocorrências, a leucemia não 
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especificada com 11 casos e a leucemia mielóide crônica com 

1 caso. O linfoma esteve presente em 12 casos, dessa forma, 

foi o segundo mais encontrado.  O osteosarcoma e o 

meduloblastoma, foram respectivamente, o terceiro e o quarto 

tipo de neoplasia mais encontrados (AZEVEDO et al., 2014). 

O tratamento mais prevalente entre as crianças com 

câncer foi a quimioterapia com 96,1% (74). A radioterapia foi a 

terapêutica de escolha em apenas 3,9% (3). O tratamento 

quimioterápico, que aparece com maior prevalência na 

pesquisa, apresenta diversos efeitos colaterais incluindo a 

queda do cabelo e pode afetar a autoimagem da criança e do 

adolescente, podendo leva-los a tristeza, medo e abondono de 

tratamento. 

Pagani (2015) relata que no tratamento com 

quimioterapia são utilizados medicamentos de diversas 

posologias, todos associados, com o objetivo de destruir ou 

diminuir o tumor. Podendo ser administrados por via oral, 

intravenosa, intramuscular, subcutânea, intratecal ou sob a 

pele. Em alguns casos as células cancerosas são capazes de 

se tornarem autoimunes a terapêutica de escolha e assim os 

médicos precisam mudar a posologia ou até ainda o próprio 

medicamento. A quimioterapia pode ser realizada separada ou 

então associada à radioterapia. 

Já na radioterapia são utilizados radioisótopos em altas 

doses, visando alcançar um índice terapêutico favorável, 

levando as células malignas a perderem sua clonegenicidade e 

ao mesmo tempo preservando os tecidos normais (INCA, 

2008). 

O tratamento quimioterápico em crianças e adolescentes 

são mais intensos por possuírem mais chances de se 
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recuperar. Entretanto, para que isso ocorra o tratamento deverá 

ser iniciado em tempo hábil (APACN, 2017).  

Estudo realizado por Figueiredo e Nogueira (2013) 

mostrou que a quimioterapia foi a alternativa terapêutica de 

escolha para o tratamento de crianças com neoplasias, com 

71,87%, seguido da associação quimioterapia/radioterapia com 

25%, e da radioterapia isolada, sendo realizado por um 

paciente. 

O tratamento de quimioterápico e radioterápico exige o 

comparecimento em serviços especializados várias vezes na 

semana, durante todo o tratamento, o que pode levar a um 

maior abandono. Desse modo, as casas de apoio podem 

albergar e ajudar as famílias durante todo o tratamento, 

minimizando o abandono do tratamento (GRABOIS; OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2013).  Tal fato pode estar correlacionado a o 

pequeno número de abandono de tratamento (5) entre as 

crianças e adolescentes investigados.  

As casas de apoio são espaços de grande importância 

para acolher as crianças e os adolescentes com câncer, como 

também seus familiares, permitindo que os mesmos tenham um 

comparecimento maior nos tratamentos aos quais são 

submetidos, e a evasão do tratamento diminua. Tendo em vista 

que muitos desses pacientes são de cidades do interior e de 

origens simples, onde as condições de saúde são precárias.  

Ressalta-se que entre os que abandonaram o 

tratamento, a média de idade foi de 15,2 anos (DP=2,46). Para 

os que não abandonaram o tratamento a média de idade foi de 

11,4 anos (DP=4,79). Esses dados evidenciam um abandono 

maior entre os adolescentes. Estes abandonos podem ter 

ocorrido por dificuldades do deslocamento ou pelo fato das 

transições que ocorrem na adolescência.  
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Cumpre assinalar que das 77 crianças apenas 2 (2,6%) 

vieram a óbito. Estas tiveram o diagnóstico de leucemia linfoide 

aguda. Pesquisa realizada por Marchi et al., (2013) verificou 

que as leucemias foram responsáveis pelo maior número de 

óbitos, totalizando 31% das neoplasias malignas em crianças e 

adolescentes. Estudo realizado em Sergipe demonstrou baixas 

taxas de sobrevida entre crianças e adolescentes com 

leucemias (RANGEL et al., 2014). 

A seguir, serão apresentadas estatísticas descritivas da 

idade, e tempo de tratamento, segundo tipo de tumor. 

 

Tabela 3. Estatísticas relacionadas ao tempo estimado de 

tratamento e idade, segundo tipo de neoplasia. 

 
TIPO DE 
TUMOR 

 
N  

 
VARIÁVEL 

 
MÉDIA 

DESVIO 
PADRÃO 

Tumor Renal 5 
Tempo estimado de tratamento 5,20 4,44 

Idade 8,50 6,33 

Histiocitose 1 
Tempo estimado de tratamento 7,00 * 

Idade 8,00 * 

Linfoma não 
Hodgkin 

5 
Tempo estimado de tratamento 8,67 2,73 

Idade 14,70 3,76 

Leucemia 
Mieloíde 

2 
Tempo estimado de tratamento 3,50 0,71 

Idade 12,50 6,36 

Linfoma 
Hodgkin 

2 
Tempo estimado de tratamento 4,50 0,71 

Idade 12,50 6,36 
Leucemia 

Linfoide Aguda 
39 

Tempo estimado de tratamento 4,56 3,06 

Idade 10,80 4,92 

Neuroblastoma 1 
Tempo estimado de tratamento 12,00 * 

Idade 17,00 * 

Neurofibromato
se 

1 
Tempo estimado de tratamento 8,00 * 

Idade 17,00 * 

Osteossarcoma 3 
Tempo estimado de tratamento 3,00 1,00 

Idade 17,00 0,00 

Retinoblastoma 1 
Tempo estimado de tratamento 9,00 * 

Idade 12,50 * 

Tumor de 
Barriga 

1 
Tempo estimado de tratamento 8,00 * 

Idade 8,00 * 

Tumor de 
Cabeça 

4 
Tempo estimado de tratamento 5,25 1,71 

Idade 11,40 4,31 

1 Tempo estimado de tratamento 8,00 * 
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Tumor de 
Crânio 

Idade 8,00 * 

Tumor de 
Intestino 

2 
Tempo estimado de tratamento 4,50 4,95 

Idade 12,50 6,36 

Tumor na 
Tireoíde 

1 
Tempo estimado de tratamento 3,00 * 

Idade 12,50 * 

Tumor de 
Osseo 

1 
Tempo estimado de tratamento 1,00 * 

Idade 12,50 * 

Tumor de 
Ovário 

1 
Tempo estimado de tratamento 6,00 * 

Idade 12,50 * 

Tumor de 
Perna 

2 
Tempo estimado de tratamento 1,50 0,71 

Idade 12,50 0,00 

Tumor de SNC 1 
Tempo estimado de tratamento 4,00 * 

Idade 17,00 * 

Tumor de 
Wilms 

2 
Tempo estimado de tratamento 4,50 0,71 

Idade 12,50 6,36 

*Não calculado pelo fato do número de indivíduos do grupo ser igual a 1 (um). 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

No que concerne a leucemia linfoide aguda (câncer com 

maior representatividade na pesquisa) a idade média foi 10,80 

anos (DP=4,92) e o tempo estimado de tratamento de foi de 

4,56 anos. No linfoma não Hodgkin (segunda maior 

representatividade na pesquisa) a idade média foi 14,70 e o 

tempo estimado de tratamento foi de 8,67. No câncer renal 

(terceiro maior) a idade média foi de 8,50, e o tempo estimado 

de tratamento de 5,20 anos.  

A média de idade e tempo estimado de tratamento variou 

em função de cada tipo de neoplasia, sendo os tumores renais, 

de barriga e crânio predominantes em crianças com menor 

idade e o tumor de SNC, osteossarcoma, neurofibromatose e 

neuroblastoma em crianças com maior idade. O tumor ósseo 

apresentou o menor tempo estimado de tratamento, enquanto 

o neuroblastoma apresentou o maior.  

Pesquisa realizada por Zouain Figueiredo et al., 2015 

demonstrou que as médias e medianas de idades de crianças 

e adolescentes com câncer variaram em função de cada 

subgrupo. As neoplasias embrionárias predominaram em 
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crianças mais novas, por sua vez, as neoplasias do epitélio e os 

tumores ósseos predominaram entre as crianças maiores. 

Ressalta-se que os tumores ósseos ocorrem tipicamente em 

adolescentes (BRASIL, 2013). 

No que diz respeito a variável tipo de neoplasia, uma das 

principais do estudo, realizou-se cruzamentos com o objetivo de 

buscar evidência de associação entre esta variável e faixa 

etária, tipo de tratamento, sexo, etnia e a ocorrência de 

abandono de tratamento. 

Os resultados referentes aos p-valores associados ao 

teste de hipótese realizado para detectar evidência de 

associação (Teste Exato de Fisher) entre tipo de neoplasia e as 

variáveis consideradas serão apresentados a seguir na Tabela 

4. 
 

Tabela 4: Resultados do teste exato de Fisher 
Cruzamento p-valor do teste 

Tipo de Neoplasia × Faixa etária   0,837 

Tipo de Neoplasia × Sexo  0,057 

Tipo de Neoplasia × Etnia  0,826 

Tipo de Neoplasia × Abandono de tratamento  0,506 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Foi possível constatar evidência de associação entre o 

tipo de neoplasia e a variável sexo, o que demostra que os 

homens (população mais prevalente na pesquisa) possuem 

uma maior chance de adquirir a doença.  

Estudo buscou conhecer as características dos 

portadores de câncer infantojuvenil  e mostrou que 56,2% 

(1.131) dos casos investigados eram do sexo masculino 

(ZOUAIN FIGUEIREDO et al., 2015). Além disso, pesquisas a 

probabilidade de sobrevivência dos homens é menor que das 
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mulheres (p=0,078), apresentando aproximadamente 1,4 vezes 

mais risco de morte (p=0,080) (ZOUAIN FIGUEIREDO, 2012).   

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se perceber que o câncer infantojuvenil foi maior 

entre os participantes adolescentes, do sexo masculino e de 

etnia branca. Quanto ao tipo de câncer, a leucemia foi a mais 

encontrada, seguido de linfoma e câncer nos rins. O tratamento 

quimioterápico obteve destaque e houve um baixo abandono de 

tratamento e óbito.  

Os sinais e sintomas apresentados pelas crianças e 

adolescentes podem facilmente serem comparados com outras 

doenças comuns na infância e adolescência. Com isso faz-se 

importante na atenção primária uma busca mais minuciosa em 

relação a esse público e a capacitação dos profissionais, tendo 

em vista que a atenção primária é a porta de entrada para os 

serviços de saúde, e no caso do câncer, se diagnosticado 

precocemente poderá melhorar o prognóstico. Portanto o 

diagnóstico precoce propõe uma terapêutica menos agressiva 

e mais efetiva. 

 A casa de apoio pode ter contribuído para o número 

baixo de evasão ao tratamento, por abrigarem pacientes e 

familiares durante o período da doença, ajudar na locomoção 

dos pacientes até as instituições de saúde, como também 

promover apoio físico, psíquico e espiritual. 

Os fatores associados ao câncer infantojuvenil ainda não 

foram completamente estabelecidos, embora o estudo tenha 

verificado a relação deste com o sexo masculino. Desse modo, 

novos estudos são necessários investigar os fatores que podem 

levar ao acometimento do câncer em crianças e adolescente. 
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Neste processo de saúde doença a criança e o adolescente 

com câncer vivenciam várias emoções e transtornos durante o 

tratamento. 

 Além disso é necessário disseminar o conhecimento 

sobre os sinais e sintomas do câncer entre os profissionais de 

saúde, permitindo um diagnóstico precoce e melhores 

prognósticos com o tratamento. 
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RESUMO: A capacitação de pessoas leigas para o atendimento 
imediato de primeiros socorros, como também do Suporte 
Básico de Vida, é fundamental para salvar vidas. Quando se 
fala em emergência, o atendimento deve ser o mais precoce 
possível, já que se associa a maior taxa de sobrevida e melhor 
recuperação. Por isso, há um consenso em relação ao papel do 
leigo nos primeiros socorros, e diversos protocolos 
internacionais como o da American Heart Association, que 
incluem orientações básicas para estes indivíduos. O objetivo 
do presente estudo foi relatar a experiência de ter ministrado 
uma capacitação de primeiros socorros para leigos 
colaboradores de uma unidade de lazer e a importância desse 
tipo de atividade. A carga horária da atividade educativa foi de 
4 horas. Deu-se início com uma roda de conversa para 
identificar o conhecimento prévio dos participantes, para que, 
posteriormente iniciasse a ação educativa propriamente dita 
com uma aula teórico-prática. O público foi formado por 23 
pessoas, sendo 15 homens e 8 mulheres.  Eram colaboradores 
que desempenhavam várias funções na unidade de lazer e, 
dentre eles, também haviam estagiários e técnicos de nível 
superior. Ficou evidente a importância dos conceitos de 
educação em saúde para a construção do conhecimento sobre 
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o tema, pois os leigos, apesar de possuírem conhecimentos 
prévio sobre o tema, estes são incompletos ou incorretos.  
Palavras-chave: Enfermagem; Primeiros Socorros; Educação 
em Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Primeiro socorro é o atendimento prestado 

imediatamente, inclusive por leigos, a uma vítima de acidente 

ou mal súbito, com o principal objetivo de manter a vida, 

preservando os sinais vitais e evitando o agravamento da 

situação, até que chegue o atendimento especializado 

(VOLPATO; SILVA, 2017).    

Diariamente, muitas pessoas estão expostas à acidentes 

e mal súbitos. Estes, incluem as quedas, fraturas, situações de 

afogamento, intoxicações, queimaduras, hemorragias, asfixias, 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e muitos outros. Tais 

situações podem ocorrer em diversos lugares e horários e com 

qualquer indivíduo (AMPARO et al., 2015). 

Situações de emergências necessitam de intervenções 

imediatas, aplicadas de forma objetiva e eficaz, pois só assim, 

é possível reduzir o risco de sequelas, aumentando a sobrevida 

das vítimas, pois o prognóstico, está diretamente ligado à 

rapidez e eficiência do atendimento inicial (AHA, 2015).  

Assim, a hora de ouro comumente conhecida como a 

“golden hour” é um conceito importante do atendimento pré-

hospitalar, representando a importância da intervenção, 

aplicada na primeira hora pós-trauma, pois, é nesse tempo, que 

a vítima possui elevadas chances de sobrevivência (AMPARO 

et al., 2015). 

Portanto, quanto maior for o número de pessoas 

treinadas, para agir em situações de acidentes ou de mal súbito, 



CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA LEIGOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
 

melhor será o benefício para a vítima. Todavia, a falta de 

conhecimento, bem como a forma incorreta de manejo da 

vítima, ainda no local do acidente, pode acarretar em 

consequências sérias e até levar a vítima à morte. 

Sabe-se que todo ambiente de lazer que desenvolve 

atividades esportivas e recreação, não está isento de alguns 

tipos de acidentes (MOURA et al., 2018). Para estes ambientes, 

é necessário a disponibilidade de uma equipe preparada, para 

atender possíveis acidentes, conforme o risco que o local 

apresenta. Além da presença desta equipe treinada, é 

importante que as demais pessoas que circulam nesse 

ambiente, especialmente àqueles que trabalharam no local, 

também sejam treinados, ou pelo menos, orientados a agir em 

situações de emergências.  

Os profissionais que atuam em ambientes de lazer, 

sejam eles técnicos especializados ou funcionários, devem 

receber treinamentos formais e continuados, uma vez que, 

todos estão vulneráveis (crianças, adultos, jovens e idosos) à 

sofrer algum tipo de acidente, devido às características próprias 

do local, como por exemplo, as diferenças de relevo e, também, 

as características do desenvolvimento físico e comportamental 

(CALANDRIM et al., 2017). 

Qualquer pessoa é capaz de aplicar intervenções de 

Primeiros Socorros, desde que sejam treinadas ou que tenham 

recebido orientações suficientes sobre como agir em 

determinadas situações (DIXE; GOMES, 2015). Um leigo 

treinado, age com maior segurança, além de multiplicar o 

conhecimento assimilado, para as outras pessoas do seu 

entorno, além de contribuir com a redução na demanda dos 

serviços de atendimento pré-hospitalar (OLIVEIRA et al., 2013), 

pois, algumas vezes, a chegada do socorro pelos profissionais 
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especializados pode não ser imediata (TINOCO; REIS; 

FREITAS, 2014). 

O profissional de enfermagem tem se destacado como 

educador nos diversos âmbitos da saúde, incluindo ambientes 

de lazer e recreação, pois se trata de um componente de sua 

profissão (GIJSEN; KAISER, 2013). A educação em saúde 

vincula o alcance de conhecimento à habilidades básicas, com 

o senso de identidade, autonomia, solidariedade e 

responsabilidade dos indivíduos por sua própria saúde e da 

comunidade, compondo saberes, aptidões e atitudes, 

proporcionando informações de qualidade sobre o bem-estar e 

prevenção de agravos (TINOCO; REIS; FREITAS, 2014). 

A saúde e a educação estão relacionadas e por isso 

tornar-se indispensável que pessoas leigas, obtenham 

orientações, que possibilite desempenhar técnicas corretas de 

Primeiros Socorros, além de proporcionar a conscientização da 

propagação dessas informações (TINOCO; REIS; FREITAS, 

2014). 

Autores referem que, algumas técnicas de Primeiros 

Socorros, envolvem manobras complexas com predomínio do 

domínio motor. Portanto, para melhor compreendê-las, é 

necessário que o processo de ensino-aprendizagem que 

envolvam tais manobras, sejam precedidas do ensino teórico, 

para que seja possível desenvolver o domínio motor ou prático 

necessário (KAWAKAME; MIYADAHIRA, 2015), 

É importante ressaltar que, os primeiros socorros não 

são apenas uma questão ética ou de humanidade, mas 

também, legal, visto que a omissão de socorro se configura em 

crime previsto no Código Penal Brasileiro:  

 



CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA LEIGOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
 

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: Pena – detenção, de um a seis 
meses, ou multa (BRASIL, 1940, art. 135). 

 

Apesar da importância da capacitação do leigo em 

Primeiros Socorros, é notório que a população ainda não possui 

informações suficientes para realizá-lo de maneira adequada. 

Desse modo, é evidente a importância de ampliar o acesso à 

informações sobre o tema.  

Pesquisadores 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 

(WISSENBERG et al., 2013). 

No Congresso Nacional há um projeto de lei (PL nº 

1945/2015) que torna obrigatória a inclusão de uma disciplina 

de Primeiros Socorros nos cursos de ensino superior e 

tecnológico; entretanto a pauta ainda não foi levada a diante 

(BRASIL, 2015). A aprovação de tal medida irá somar-se as 

diversas outras que permitirão que mais pessoas tenham 

acesso à informações relativas ao tema. 

Como base no exposto, o objetivo deste estudo é relatar 

a experiência de uma capacitação de Primeiros Socorros para 

leigos colaboradores de uma unidade de lazer e a importância 

desse tipo de atividade.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência que foi produzido a 

partir de um estágio de enfermagem extracurricular, realizado 

em uma unidade de lazer que fica situado no bairro do Valentina 

Figueiredo, João Pessoa/PB, realizada no mês de abril de 2018.  

Na instituição, foram realizadas atividades educativas 

com o objetivo de ampliar o conhecimento dos colaboradores 

(funcionários, estagiários e técnicos da área de saúde) que lá 

atuavam, por meio de aulas expositivas e teórico-práticas, 

sobre Primeiros Socorros.  

O público foi formado por 23 pessoas, sendo 15 homens 

e 8 mulheres, com idades que variavam entre 20 a 60 anos. 

Eram colaboradores que desempenhavam várias funções na 

unidade de lazer. Em relação a escolaridade, esta variou do 

ensino fundamental incompleto até o ensino superior. Todos se 

mostraram receptivos, quando foi lançada a proposta de uma 

capacitação envolvendo o tema de Primeiros Socorros. 

As atividades foram realizadas na unidade de lazer, em 

uma única ação educativa com duração de 4 horas e uma pausa 

de 15 minutos para um coffee break. Ocorreu em uma sala de 

aula, localizada ao lado da gerência. Este local foi indicado pela 

supervisora e alguns dos profissionais do serviço, por oferecer 

um espaço físico amplo, tranquilo, climatizado, com 

disponibilidade de cadeiras que poderiam ser organizadas 

conforme cada atividade, garantindo uma boa exposição das 

aulas teórico-práticas. 

Esta abordagem educativa teve um grande valor, 

considerando a relevância do tema e os diversos fatores de 

riscos que poderiam ser encontradas na unidade de lazer, 

envolvendo atividades aquáticas (natação, hidroginástica e 
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nado livre dos visitante/conveniados/dependentes), presença 

de um recorte da mata atlântica em área urbana onde são 

desenvolvidas atividades, como trilha ecológica, cross country, 

e mountain bike, que possui a presença de animais 

peçonhentos. 

 Outro fato é o risco para intoxicação exógena pelo do 

consumo excessivo do álcool associado às atividades 

psicomotoras, como também da inexistência de um grande 

centro hospitalar nas proximidades e/ou recursos limitados na 

unidade de lazer, para prestar uma assistência mais 

especializada.  

No primeiro momento da ação educativa, foi 

desenvolvida numa roda, onde o público sentou-se lado a lado, 

de modo que permitisse a visualização dos participantes entre 

si e foi exposto uma problemática para avaliar o conhecimento 

prévio dos participantes, para que fosse possível abordar com 

mais ênfase as atitudes errôneas no decorrer da atividade 

educativa.  

Em seguida, foram desenvolvidos aulas de fácil 

compreensão, para que o público leigo, por meio de 

metodologia ativa, pudesse compreender da melhor forma, os 

conteúdos ministrados através das aulas e oficina prática sobre 

a problemática exposta. 

Por fim, foi orientado sobre como identificar os fatores de 

riscos existentes, além de sanar todas as dúvidas e dificuldades 

que foram apresentadas pelos participantes, sendo elas sobre 

a teoria ou as condutas práticas para cada situação.  

Foi ressaltado a importância da prevenção de acidentes, 

e como as condutas inadequadas podem prejudicar a vítima, 

além de explicar a maneira correta de acionar o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Além disso, foi 
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fortalecida a importância de que todo o aprendizado deve ser 

compartilhado com as demais pessoas do convívio social, para 

prevenir novos acidentes em outros contextos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conteúdo programático foi desenvolvido em um eixo 

teórico (Eixo I e II), prático (EIXO III) e material didático (IV). 

EIXO TEÓRICO I - Prevenção de acidentes no ambiente 

de trabalho e doméstico: 

• Introdução sobre Primeiros Socorros 

• Diferença entre SAMU e Corpo de Bombeiros 

• Síncope 

• Crise convulsiva 

• Cortes e Hemorragias 

• Imobilização 

• Obstrução de Vias Aéreas por Corpos Estranhos 

(OVACE)  

• Animais peçonhentos 

• Queimadura 

• Parada Cardiorrespiratória Cerebral (PCRC) 

                                                                                                                                                                

EIXO TEÓRICO II - Condutas de primeiros socorros em 

cada situação acima elencada. A figura 1 ilustra a atividade 

realizada nos eixos teóricos.  
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Figuras 1 - Aula teórica realizada no eixo I e II. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

EIXO TEÓRICO III - Simulação prática: 

• Elevação de membros inferiores na síncope 

• Proteção da cabeça durante a crise convulsiva 

• Compressão direta em hemorragias 

• Realização de Manobra de Heimlich em adultos, 

gestantes e crianças. 

• Realização da Manobra de Tapotagem em lactente 

• Identificação da PCRC 

• Acionamento do Serviço de Emergência: SAMU ou 

Corpo de Bombeiro 

• Realização da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), 

em adultos, crianças e neonatos 
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Uma das formas de aprendizagem é a simulação, sendo 

um recurso de ensino fundamentado na metodologia ativa. 

Aprendizagem Baseada em Problemas, ocorre quando são 

reproduzidas situações reais, permitindo ao aluno uma 

participação ativa na aquisição dos conceitos necessários para 

a compreensão e resolução dos problemas, enquanto que o 

professor assume uma postura de mediador (COSTA et al., 

2015).  

Além dos atributos técnicos do sujeito que presta os 

Primeiros Socorros, é imprescindível que ele também tenha 

controle emocional, evitando as paralisias que o momento 

possa causar, como também na memorização e mecanização 

do processo, evitando possíveis falhas. É preciso que o 

indivíduo tenha conhecimento, tomada de decisão e ação 

(DIXE; GOMES, 2015). É importante também, não agravar os 

danos já existentes, o que pode ser causado por condutas 

inadequadas, seja por imperícia, imprudência ou negligência 

(AMPARO et al., 2015). 

Em relação a simulação do Suporte Básico de Vida - 

SBV, foi baseado em um estudo de caso onde a vítima se 

encontrava inconsciente ao solo, sem responsividade, ausência 

de respiração e sem pulso, onde o aluno socorrista deveria 

avaliar a vítima para iniciar uma conduta. Vale salientar que 

para socorristas leigos não é necessário identificar a ausência 

de pulso. 

Após a constatação da PCRC, o socorrista, deve iniciar 

o primeiro socorro, ligando para o SAMU – 192 e solicitando um 

aparelho de choque (Desfibrilador Externo Automático - DEA) 

e, em seguida, iniciar o atendimento à vítima, realizando as 

manobras de compressões cardíacas. Segundo a AHA (2015), 

as manobras de RCPC consistem em uma série de medidas 
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realizadas com a finalidade de promover a circulação do sangue 

oxigenado ao coração, cérebro e outros órgãos vitais. A figura 

2, representa uma das atividades realizadas no eixo III. 

 

Figura 2 - Simulação teórico-prático de vítima OVACE, 

realizada no eixo III. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

EIXO TEÓRICO IV - Material didático 

Os materiais didáticos usados foram: slide, cartazes, 

folhetos explicativos, esqueleto, manequins próprios para o 

ensino da PCRC e engasgamento, além de talas improvisadas 

utilizando material semirrígido.  

 

Figura 3 - Leitura do material didático 
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Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 As práticas simuladas têm como objetivo despertar e 

manter o interesse daquele que aprende, desenvolvendo a 

capacidade de resolver problemas, contribuindo na 

compreensão dos conceitos básicos e no desenvolvimento de 

habilidades (COSTA et al., 2015).  

 As práticas simuladas ajudam no processo de interação, 

na apropriação, além de permitir que os alunos aprendam como 

abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver 

soluções para problemas complexos (PAGEL; CAMPOS; 

BATITUCCI, 2015). É uma forma de ensino que possibilita aos 

alunos vivenciaram a dramatização de um caso real com o 

propósito de aprender, praticar e avaliar esta situação, podendo 

estimular o raciocínio crítico do aluno, bem como analisar sua 

atuação nesse processo (SOUSA et al., 2018).  

Desta forma, a simulação contribui para o aprendizado e 

proporciona melhor atuação do socorrista no momento da 
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emergência, pois aumenta a autoconfiança do mesmo, uma vez 

que está pondo em prática seus conhecimentos. 

As limitações deste estudo, referem-se a disponibilidade 

de tempo e local dentro das atribuições diárias para que 

colaboradores possam participar anualmente de cursos formais 

e treinamentos teórico-práticos específicos em primeiros 

socorros no próprio ambiente de trabalho. Sendo assim, 

recomenda-se que estas atividades sejam anualmente 

programadas no calendário de trabalho.  

As capacitações em emergências no ambiente de 

trabalho fazem com que as medidas em primeiros socorros 

sejam estabelecidas o mais rápido possível minimizando as 

complicações e possíveis sequelas das vítimas, tornando, 

também, estes ambientes mais seguros.  

Foi perceptível uma melhora significativa logo após a 

capacitação quando comparamos as condutas que foram ditas 

durante a roda de conversa. Isso se deve ao fato de que a 

capacidade de aquisição de conhecimentos teórico-práticos, 

associada a novas informações e sua possível aplicabilidade 

em situações potenciais, que podem ser vivenciadas no 

ambiente de trabalho e seu convívio social, ajudam no processo 

de construção do conhecimento.  

Esses treinamentos devem ser permanentes, e os 

conteúdos devem ser apresentados visualmente com 

demonstrações práticas, simulação de atendimentos e 

construção de cenários próximos das situações reais onde os 

sujeitos participam ativamente. 

Autores afirmam que os objetivos psicomotores da 

aprendizagem são direcionados para aquisição de habilidades 

nestes treinamentos, de forma que os níveis de conhecimento 

dos sujeitos não sejam avaliados apenas em termos cognitivos, 
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mas também, nos níveis de habilidades em primeiros socorros 

(SÖNMEZ et al., 2014; SLABE et at., 2016; KAWAKAME; 

MIYADAHIRA, 2015). 

Profissionais da saúde capacitados têm a 

responsabilidade com o processo de ensino-aprendizagem de 

pessoas leigas em primeiros socorros, pois há o envolvimento 

de uma complexidade de ações, que objetiva o 

desenvolvimento do aprendiz, tanto na área cognitiva quanto 

psicomotora e afetiva (MARTIN, 2015; KAWAKAME; 

MIYADAHIRA, 2015). 

Essa foi uma experiência significante para todos que 

participaram da ação educativa. Constatou-se que diante das 

situações vivenciadas, todos conseguiram ampliar seus 

conhecimentos sobre a principais condutas que envolvem os 

Primeiros Socorros. 

 

CONCLUSÃO  

 

É de grande importância a prestação de primeiros 

socorros, onde conhecimentos simples sobre as mais variadas 

situações, evitam agravamento das lesões e que, em muitos 

casos, salvam vidas e a incorporação desses conhecimentos é 

facilitada quando promovemos simulações, pois as práticas 

simuladas aumentam a confiança do socorrista leigo, ajudando-

o a ter uma rápida iniciativa e a não "paralisar" quando se 

deparar em uma situação real, além de ser uma excelente 

alternativa do processo de ensino aprendizagem, por expor aos 

alunos a situações-problemas pertinente ao seu convívio social, 

proporcionando a construção de saberes com a real 

participação dos mesmos junto com os mediadores.  
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De acordo com o que foi discutido na roda de conversa, 

percebeu-se que a população leiga possui conhecimentos a 

respeito do atendimento as vítimas que necessitam de 

primeiros socorros. Entretanto, são incompletos ou incorretos e 

isto pode levar a um comprometimento do socorro.  

A falta de fundamentação teórica adequada sobre como 

prestar primeiros socorros, especialmente sobre as etapas do 

SBV, podem fazer com que os leigos não prestem um 

atendimento eficiente, acarretando em prejuízos na sobrevida 

da vítima.  

Assim, observa-se que as atividades promovidas 

permitiram que o público reconhecesse as medidas de 

prevenção de acidentes domésticos, bem como as atitudes 

frente aos acidentes consumados, isto representa melhoria na 

qualidade de vida dos sujeitos, uma vez que passarão a adotar 

hábitos preventivos e de promoção de saúde repassando o 

conteúdo em seu convívio social, capacitando ainda mais 

pessoas, originando uma cadeia sem fim. Além disso, estarão 

aptos a prestar atendimento inicial com qualidade a indivíduos 

que porventura venham a necessitar.  

Vale ressaltar que essa capacitação deve ser contínua, 

devendo ser estabelecido um calendário anual para promoção 

do ensino sobre Primeiros Socorros e SBV. 
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RESUMO: O cateterismo intermitente limpo (CIL) se consolida 
como uma estratégia eficaz e salutar à manutenção da saúde e 
redução de agravos urinários entre os acometidos pela lesão. 
Por isso, torna-se imperativo atentar a esta problemática, 
principalmente quanto à realização da técnica adequada por 
estes usuários. Objetivo: verificar a prática do cateterismo 
intermitente limpo entre usuários acometidos por traumatismo 
raquimedular e analisar a associação entre as complicações do 
cateterismo intermitente limpo como também a execução da 
técnica. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, do 
tipo corte-transversal, com abordagem quantitativa, realizada 
no município de João Pessoa/Paraíba/Brasil. O estudo contou 
com uma amostragem por conveniência composta por 51 
usuários, do total de 80 usuários com traumatismo raquimedular 
cadastrados em associações, centro de reabilitação ou 
hospitais públicos e/ou privados. Discussão: Embora 65% neste 
estudo executasse a técnica, informaram não ter conhecimento 
das complicações e principalmente um direcionamento técnico 
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para sua execução. Conclusão: Os usuários e seus cuidadores 
com TRM que realizam o CIL, apresentam dúvidas relativas as 
complicações e a técnica de execução. É necessário que as 
instituições de saúde implementem protocolos, que direcionem 
a assistência integrada na área da incontinência urinária e 
principalmente para os usuários com disfunção neurológica do 
trato urinário inferior (DNTUI). Assegurando dessa forma uma 
prática para evitar erros e danos irreversíveis aos usuários. 
Palavras-chave: Traumatismos da coluna vertebral. 

Enfermagem. Cateterismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Traumatismo raquimedular (TRM) é um termo que se 

refere a uma condição que se caracteriza por lesão da medula 

espinhal, que pode ser permanente ou temporária, na sua 

função motora, sensitiva e autonômica. O TRM transforma 

indivíduos jovens e ativos em pessoas dependentes e que gera 

um alto custo devido ao cuidado que deve ser especializado e 

contínuo (MORAIS et al., 2013).  

O TRM é uma doença de alto impacto, que provoca 

elevado custo assistencial às instituições governamentais. 

Anualmente, cerca de 500.000 pessoas são acometidas por 

lesões da medula espinhal no mundo, apresentando como 

principais causas, aquelas evitáveis como acidentes de trânsito, 

quedas e violência (WHO, 2013).  

Esse tipo de lesão pode vir a causar diversas 

complicações como lesão por pressão, pneumonia, infecções 

do trato urinário, depressão, dentre outras, que dificultam a 

reabilitação, aumentando o tempo de hospitalização e o índice 

de mortalidade (SOUZA NETO; COSTA; MENDONÇA, 2014). 
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No Brasil, a não obrigatoriedade de notificação 

impossibilita a determinação precisa da quantidade de casos, 

demonstrando a falta de comprometimento dos órgãos 

governamentais na estimativa do número de usuários que 

vivem com a lesão. Apesar disso, instituição norte-americana 

nomeada National Spinal Cord Injury Statistical Center 

(NSCISC), através de levantamento internacional, apontou que 

a incidência no país em 2010, foi de 96.000 novos casos, 

confirmando que os índices nacionais eram alarmantes, com 

segunda pior taxa mundial (NSCISC, 2011).  

Considerando estes índices, o compartilhamento de 

informações sobre os agravos e práticas em saúde é elemento 

fundamental para planejamento da assistência familiar em 

domicílio e execução do autocuidado pelo usuários acometido. 

Desse modo, profissionais de saúde possuem papel relevante 

quanto às orientações que minimizem o sofrimento ocasionado 

pelo TRM. Em especial a enfermagem por ter na sua essência 

de formação o cuidar como pilar da sua assistência. 

Por isso, após o TRM, o usuário acometido e a família 

necessitam de estruturação emocional e social para vivenciar a 

nova condição, pois as consequências do TRM dependerão da 

gravidade e da localização da lesão na medula espinhal. As 

mais graves afetam frequência cardíaca, pressão arterial e 

sistemas de regulação da respiração, intestino e bexiga (WHO, 

2013).  

Nesta conjuntura, a disfunção neurológica do trato 

urinário inferior ocasionada pelo TRM se manifesta através da 

dificuldade para esvaziamento da bexiga. A presença de 

resíduo pós-miccional pode causar infecções urinárias e evoluir 

para comprometimento renal (TAWEEL; SEYAM, 2015). Assim, 

o cateterismo urinário é a opção salutar para drenar a urina e 
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evitar complicações desta natureza entre os usuários 

acometidos por TRM, uma vez que as infecções do trato urinário 

(ITU) são recorrentes nesses casos. 

Dentre os subtipos do CVI, o cateterismo vesical 

intermitente limpo (CVIL) se consolida como estratégia eficaz à 

manutenção da saúde e redução de agravos urinários entre os 

acometidos pela lesão. Por isso, torna-se imperativo atentar a 

esta problemática, principalmente quanto à realização da 

técnica adequada por estes usuários. 

A técnica do CIL foi descrita pela primeira vez no ano de 

1972. É necessário realizar a higienize das mãos e da região 

perineal utilizando água e sabão. Tornando desnecessário o 

uso de antisséptico e luva estéril. O indivíduo pode realizar o 

CIL de diversas formas, como deitado, sentado ou até mesmo 

em pé e as mulheres podem realizar o procedimento com 

auxílio de um espelho para se obter de uma melhor visualização 

do meato uretral (SOUZA-JUNIOR et al., 2017). 

 Esta necessidade veemente de emprego do CIL dentre 

os usuários que possuem bexiga neurogênica, configura-se 

maneira de realizar o autocuidado, reduzir as complicações 

físicas, e quiçá, atenuar as consequências emocionais trazidas 

por limitações motoras (NOREAU et al., 2014). O CIL é uma 

técnica em que o usuário poderá vir a realizar seu procedimento 

e para isso é imprescindível o treinamento do usuário e seus 

cuidadores com TRM para realização do CIL envolvendo a 

enfermagem e o seu trabalho minucioso de apoio, educação e 

reabilitação. Este profissional de saúde fornece assistência até 

que o usuário e/ou cuidador se sinta capaz de realizar o CIL de 

forma autônoma.  

 Assim, considerando a importância de estudos 

relacionados ao traumatismo raquimedular devido à sua 
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prevalência no Brasil e no mundo; e compreendendo que a 

prática do cateterismo intermitente limpo é necessária ao 

autocuidado da pessoa lesionada, esta investigação teve como 

questões norteadoras: Os usuários acometidos por TRM 

seguem os procedimentos básicos à execução do CIL? A 

técnica ocasiona agravos à saúde destas pessoas? Para 

responder à indagação, objetivou-se verificar a prática do 

cateterismo intermitente limpo entre usuários acometidos por 

traumatismo raquimedular e analisar a associação entre as 

complicações do cateterismo intermitente limpo e a execução 

da técnica.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo corte-

transversal, com abordagem quantitativa, realizada no 

município de João Pessoa/Paraíba/Brasil. O estudo contou com 

uma amostragem por conveniência composta por 51 usuários, 

do total de 80 com traumatismo raquimedular cadastrados em 

associações, centro de reabilitação ou hospitais públicos e/ou 

privados. 

Constituíram como critério de inclusão os usuários com 

traumatismo raquimedular associados à disfunção neurológica 

do trato urinário inferior (DNTUI), que aceitaram participar da 

pesquisa através de assinatura ao Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Foi estabelecido como critérios de exclusão, usuários 

com TRM que apresentaram o estado cognitivo prejudicado no 

momento da entrevista, o qual foi constatado no ato da 

entrevista pela dificuldade de compreensão das perguntas que 
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integram o instrumento de coleta, como também os usuários 

que se recusaram a assinar o TCLE. 

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a 

novembro de 2015, por meio de um formulário com variáveis 

abordando a prática do cateterismo intermitente limpo e as 

complicações. Para operacionalização da coleta foi necessário 

visitar as instituições antecipadamente para obter informações 

sobre os usuários, e posteriormente contactá-los para fazer o 

agendamento.  

Do total dos usuários participantes apenas 15 entrevistas 

ocorreram em salas reservadas das instituições referidas. As 

demais entrevistas foram realizadas nos domicílios, a pedido 

dos usuários, devido ao conforto proporcionado pelo ambiente 

privado. 

O instrumento de coleta consistiu em um formulário de 

entrevista, o qual foi verificado por especialistas da área e 

submetido à realização de pré-teste com 20 (vinte) pessoas 

com traumatismo raquimedular, selecionados por conveniência 

e que não foram incluídos na amostra. 

Os dados foram inseridos e analisados no Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Para 

caracterização dos sujeitos da pesquisa foi utilizada a 

estatística descritiva, com medidas de frequência para as 

variáveis categóricas e média e desvio padrão para variáveis 

numéricas. As variáveis foram divididas em categorias, sendo 

verificada sua associação com o evento de interesse 

(Cateterismo Intermitente), por meio dos testes de Qui 

quadrado, considerando o intervalo de confiança 95% e erro 

amostral de 5%. 

Para explanação dos resultados optou-se pela utilização 

do Mapa Conceitual, por se apresentar como uma ferramenta 
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que possibilita a elaboração de um diagrama capaz de 

organizar a estrutura conceitual de um corpo de conhecimentos, 

podendo ser utilizado tanto como um instrumento de ensino 

e/ou aprendizagem (MOREIRA, 2006).  

Para a construção dos mapas conceituais utilizou-se o 

software CmapTools, disponibilizado gratuitamente pelo 

Institute for Human & Machine Cognition (IHMC) da 

Universidade da Florida (EUA). Vale ressaltar que o referido 

software facilita a elaboração e o desenho dos mapas, 

agilizando consideravelmente a etapa de notação dos 

conceitos.  

Utilizamos as seguintes variáveis com relação a prática, 

investigação do tempo e da frequência da realização do 

cateterismo, o tipo de cateter, calibre e reutilização deste. 

Quanto ao autocuidado, investigou -se a lavagem das mãos, da 

genitália, tipo de produto utilizado e por fim, as principais 

dificuldades para execução da técnica. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do HULW, 

sob protocolo nº 423/2011 e CAAE nº 58639216.1.0000.5183, 

relatório final, em atendimento as exigências da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e da Resolução 

311/2007, do Conselho Federal de Enfermagem que foi 

revogada pela Resolução COFEN nº 564/2017.  

  

  



CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO EM USUÁRIOS COM TRAUMATISMO 
RAQUIMEDULAR 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Figura 1. Mapa conceitual sobre a prática, o autocuidado e 
dificuldades dos usuários com traumatismo raquimedular que 
realizam cateterismo intermitente limpo. João Pessoa/PB- 
Brasil- 2015. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.João Pessoa/2015. 

A aplicação do mapa conceitual como ferramenta de 

análise dos dados se aplica na FIGURA - 1, mostra 

organizadamente a realização prática, o auto cuidado e as 

dificuldades na realização do cateterismo intermitente limpo por 

usuários com TRM. 

Dentre os usuários com TRM (n 80), obtivemos uma 

prevalência de (n 51) 65,4% que realizam o cateterismo 
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intermitente limpo, estes referem a necessidade de mais 

informações e orientações sobre as complicações e 

principalmente, um direcionamento técnico para execução do 

cateterismo intermitente limpo. Dos pesquisados, 46% realizam 

o cateterismo a mais de 1 ano, quanto à frequência 44% 

cateterizam 4 vezes ao dia, bem como utilizam o cateter 

convencional 84 % deles, 16% utilizam o hidrofílico, este cateter 

tem suas indicações específicas, principalmente para usuários 

com tetraplegia, imudeprimidos, crianças ou pessoas com 

obstrução parcial da uretra.  

O estudo de Fumincelli (2017), sobre o cateterismo 

urinário intermitente, em Ribeirão Preto, SP, Brasil, e Coimbra, 

Portugal em 2016, corroborando com os achados dessa 

pesquisa com relação, a frequência e tipo de cateter mais 

utilizado. Quanto a frequência é justificável, uma vez que a 

cateterização 4 vezes ao dia, o usuário poderá programar os 

horários durante o dia, sendo capaz de esvaziar 

adequadamente a bexiga e evitar resíduo urinário que 

favorecerá infecção e riscos à saúde.  

O CIL de 6 em 6 horas, propiciará melhor adequação de 

horários diurnos. É importante realizar o controle da ingesta 

hídrica através do diário miccional. Dessa forma se torna 

possível, obter um monitoramente da quantidade de urina 

residual, das perdas urinárias e controle das cateterizações e a 

partir dele, diminuir ou ampliar a quantidade de cateterizações, 

elaborarando um plano de cuidado individualizado, com 

enfoque na frequência de realização do CIL (VAPNEK; 

MAYNARD; KIM, 2003).  

Ressalta-se que o volume urinário nas cateterizações, 

não deverá ultrapassar os 400ml e assim, evitar altas pressões 
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vesicais e maiores riscos, principalmente deteriorização renal, 

por conta de infecções de repetição. 

Sobre o cateter hidrofílico o estudo de Assis (2015), 

mostrou que este, obteve o maior percentual de satisfação com 

relação ao deslizamento do cateter na uretra, com 89,8% dos 

participantes. Estudos também não encontraram diferença na 

manipulação de cateteres pré lubrificados e hidrofílico 

(LERICHE, 2006), ou convencional e hidrofílico (MARTINS, 

2009).  

Para Boucher (2010), seus estudos não apontam 

diferenças com relação ao preparo para CIL com o cateter 

convencional e o hidrofílico, porém esta diferença surge para o 

tempo de introdução, que foi discretamente menor para o 

hidrofílico.  

Ainda sobre a utilização do cateter obtivemos um 

percentual de 20% que reutilizam o cateter, em até três vezes 

ao dia. Relativo a esta reutilização, as justificativas se 

baseavam, na falta do material e condição financeira de 

aquisição. Sendo citado no estudo, como uma dificuldade para 

execução da técnica.  

Quanto ao cateter convencional, geralmente é 

dispensado pelos órgãos públicos e tem um custo inferior. O 

uso do cateter lubrificado ainda não é uma realidade brasileira 

(MAZZO, 2014). Entretanto, os estudos demonstram que esse 

tipo de cateter minimiza a sensibilidade do usuário e reduz o 

atrito com a mucosa uretral, o que leva à diminuição da dor e 

maior aderência ao tratamento (VAHR, 2013; DI BENETTO, 

2011). 

O calibre 12 é o mais utilizado por 80% dos usuários, 

percebe-se que é um cateter que oferece boa drenagem e 
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menos riscos de agressão a mucosa uretral, o ideal para a 

população adulta.  

No universo da amostra utilizada, 80,4% realizam 

sempre a higienização das mãos, porém apenas 60,8%, 

sempre realizam  a higienização da genitália. O produto mais 

utilizado para higienização com 49,8 %, foi a agua e o sabão. 

Há relatos por parte dos participantes da pesquisa da utilização 

de álcool a 70%, água boricada, lenço umedecido, álcool gel e 

uso de rotina do soro fisiológico a 0,9%. 

Estudo realizado por Souza-Junior et al. (2017), 

observou que muitos dos pacientes que realizavam o CIL 

sozinhos, eram em geral de baixo nível escolar e baixo nível 

econômico e apresentavam algum grau de dificuldade em 

relação a técnica correta e a frequência para realização do CIL.  

A técnica de CVIL foi descrita desde meados de 1970 por 

Lapides, onde foi evidenciado sua eficácia apenas com a 

aplicação da técnica asséptica e uso de água e sabão, logo a 

utilização dos matérias supracitados, só colaboram para 

aumentar os custos dos usuários (BENÍCIO et al., 2018). 

Ainda de acordo com Benício (2018), a lavagem das 

mãos sendo realizada com a técnica correta e o uso de sabão 

líquido, uma vez orientada pela enfermagem aos usuários e 

cuidadores, será de fácil assimilação. Além do que a lavagem 

das mãos poderá ser feita adequamente mesmo fora do 

ambiente domiciliar, visto que necessita de poucos pré-

requisitos, que seriam um sanitário com pia, água corrente, e 

sabonete, que o usuário deverá ser orientado a carregar 

consigo.  

Esses fatores também corroboram para o bem estar dos 

usuários, favorecendo autonomia e prazer pela vida, 

promovendo dessa forma um cuidado biopsicossocial.  
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As principais dificuldades relatadas foram a falta de 

conhecimento acerca da aplicação da técnica, o medo de 

causar um dano maior durante a inserção do cateter e 

insegurança mesmo tendo recebido as orientações. Esses 

pontos devem ser sanados com o trabalho educativo do 

enfermeiro com os usuários, bem como, com os seus 

cuidadores, ampliando a relação de vínculo, favorecendo 

segurança e tranquilidade.  

Conforme se depreende da leitura de Benício (2018), 

para que se alcance a forma mais eficaz  do CIL o usuário se 

submete a técnica realizada primeiramente pelo enfermeiro, e 

posteriormente o usuário realiza o CIL sob a supervisão do 

enfermeiro, que por sua vez poderá aplicar as devidas 

correções.  

 

Tabela 1. Associação entre as complicações do 

cateterismo intermitente e a execução da técnica. 

 VARIÁ
VEL 

Infecção 
urinária 

Obstruçã
o 

Sangram
ento 

Traumatis
mo 

uretral 

X2 p X2 p X2 p X2 p 

 
 
 
 
Higieniz
ação da 
genitália 
 

         

Água 0,7
13 

0,39
8 

1,6
64 

0,19
7 

2,2
83 

0,13
1 

0,8
28 

0,36
3 

Sabão 2,1
28 

0,14
5 

2,2
06 

0,13
7 

3,7
04 

0,05
4 

0,1
81 

0,67
0 

Antissé
ptico 

1,1
13 

0,29
1 

1,4
38 

0,23
0 

6,3
76 

0,01
2* 

0,3
12 

0,57
7 

Soro 0,2
78 

0,59
8 

2,0
46 

0,15
3 

2,4
46 

0,11
8 

0,3
78 

0,53
9 

Lenço 
umedec

ido 

0,5
20 

0,47
1 

1,1
74 

0,27
9 

1,6
66 

0,19
7 

4,6
80 

0,03
1* 

Álcool 
70% 

0,0
65 

0,79
9 

2,1
68 

0,14
1 

1,8
14 

0,17
8 

0,0
89 

0,76
6 
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Água 
boricad

a 

0,0
65 

0,79
9 

0,4
80 

0,48
8 

0,5
74 

0,44
9 

0,0
89 

0,76
6 

Álcool 
gel 

2,4
57 

0,11
8 

0,9
80 

0,32
2 

1,1
72 

0,27
9 

0,7
08 

0,40
0 

Gaze 
seca 

0,2
78 

0,59
8 

0,0
98 

0,75
4 

0,2
28 

0,63
3 

3,7
40 

0,05
3* 

Cateter Reutiliz
ação 

4,3
44 

0,03
7* 

8,2
95 

0,00
4* 

6,2
72 

0,01
2* 

1,6
91 

0,19
3 

Dificuld
ade na 
introduç

ão 

0,1
47 

0,70
1 

0,4
03 

0,52
5 

3,0
04 

0,08
3 

0,0
02 

0,96
2 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa/2015. 

X2 (Teste Qui-quadrado). *Associação estatisticamente significativa. p≤0,05 

 

Apresentamos na tabela 1, os dados que mostraram 

associação significativa referentes a utilização do cateter, a 

higienização da genitália e relativos ao uso de produtos. 

O CIL oferece vários benefícios para as usuários que 

dele necessitam, porém pode vir a trazer incômodos 

dificultando o procedimento tais como a sensibilidade na 

introdução do cateter urinário e ocorrer perda de urina entre os 

horários das cateterizações urinárias (FUMINCELLI et al., 

2017). Outra complicação para usuários que realizam o CIL é o 

traumatismo uretral. O índice de trauma uretral pode ser 

diminuído com o uso correto da técnica e do uso de lubrificantes 

ou cateteres lubrificados (ORLANDIN et al., 2018). 

Quanto a higiene das mãos antes do cateterismo é 

sempre realizada por 84,3%(n=43), mas 13,7% (n=7) realizam 

as vezes. Consustancia-se que está relacionado ao fato de se 

encontrarem em lugares inadequados no momento da 

cateterização, da acessibilidade e de banheiros adequados e 

nestas condições não realizam a higienização, principalmente 



CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO EM USUÁRIOS COM TRAUMATISMO 
RAQUIMEDULAR 

 
 

das genitálias. A lavagem das mãos é primordial para 

prevenção de infecções urinárias, antes e depois do uso dos 

cateteres e dos coletores de urina (LAISER; MARQUES, 2013). 

A utilização do lenço umedecido mostrou associação 

estatisticamente significativa com o trauma uretral p=0,031, 

como também a utilização da gase seca p= 0,053. Acredita-se 

ter relação com a aspereza e fricção, que poderão provocar 

microlesões. 

Com relação a reutilização do cateter se apresentou 

estatisticamente significativo para obstrução, infecção urinária 

e sangramento. Estudo realizado por Laiser e Marques (2013), 

aponta que apenas 23,53%, reutilizam os cateteres, e 74,47% 

não o fazem devido o risco de ocorrência de infecção urinária 

(35,29%), por recomendação dos próprios médicos (29,41%) e 

com porcentagens iguais (5,88%) imunodepressão e a 

realização de vários cateterismos por dia. 

Quanto ao autocuidado, estes usuários precisam ser 

treinados e supervisionados para esta prática.  Esta 

competência é referente às atribuições do enfermeiro, enquanto 

educador e detentor do cuidado assistido. A partir deste 

treinamento, o usuário terá maior liberdade para executá-lo, 

tornando-o mais independente e melhorando assim sua saúde.  

O usuário precisa ser incentivado e motivado, para isso 

é necessário, que o enfermeiro enfoque individualmente os 

entraves que poderão culminar com a desistência da realização 

do CIL. Cada ser é único e diferenças sejam elas econômicas, 

sociais, religiosas e/ou culturais, influenciarão a execução e o 

entendimento do procedimento.  

Primeiramente é imperativo relatar a importância do CIL 

e seus benefícios como também orientar sobre suas 

complicações. É necessário uma abordagem dos aspectos 
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socioeconômicos e culturais, ou seja as condições de higiene, 

moradia e apoio familiar são bases para manutenção da 

técnica. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo demonstrou que os usuários com TRM que 

realizam o CIL, apresentam dúvidas relativas as complicações 

e a técnica de execução.  

Consequentemente os objetivos do estudo foram 

alcançados por evidenciar que a execução da prática 

inadequada irá contribuir diretamente para surgimento de 

complicações.  

No entanto é fundamental que os profissionais de 

enfermagem orientem e capacitem os usuários e seus 

cuidadores quanto a realização da técnica correta e materiais 

que minimizem as complicações.  

É importante o desenvolvimento de políticas públicas com 

fins de ampliar a realização do CIL e assim melhorar a vida das 

pessoas com a DNTUI. É necessário que as instituições de 

saúde implementem protocolos, que direcione a assistência 

integrada na área da incontinência urinária e principalmente 

para os usuários com DNTUI. Assegurando dessa forma uma 

prática para evitar erros e danos irreversíveis aos usuários. 
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RESUMO: A investigação pauta-se em questões concernentes 
ao gerenciamento do cuidado desenvolvido por enfermeiros à 
mulheres idosas infectadas com o Vírus da Imunodeficiência 
Humana - HIV e/ou com a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS. Buscou-se neste estudo identificar a 
produção do conhecimento existente sobre a Consulta de 
Enfermagem ao idoso com HIV/AIDS no contexto hospitalar de 
cuidados. Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo 
integrativa, ocorrida entre os meses de maio e junho de 2013. 
Identificou-se oito estudos, dos quais apenas dois foram 
publicados em idioma português, demonstrando ainda menos 
envolvimento da pesquisa nacional com essa temática, 
contudo, revelou evidencias que se contempladas no 
planejamento e avaliação das ações de saúde podem contribuir 
sobremaneiramente para a qualidade da assistência prestada a 
essa clientela.. 
Palavras-chave: Consulta de Enfermagem. Enfermagem. 

Mulher Idosa. HIV/AIDS. Gerência do Cuidado.. 
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INTRODUÇÃO 

 

A investigação pauta-se em questões concernentes ao 

gerenciamento do cuidado desenvolvido por enfermeiros à 

mulheres idosas infectadas com o Vírus da Imunodeficiência 

Humana - HIV e/ou com a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida – AIDS.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2006) o 

envelhecimento populacional apresenta-se como um fenômeno 

de grande relevância em todo mundo, sendo reconhecido 

amplamente como uma das principais conquistas sociais do 

século XX, trazendo consigo novos desafios para as políticas 

públicas de saúde. 

Para a compreensão da senescência, tem-se nas 

afirmações da Organização Mundial de Saúde (2008) que 

índices significativos de mortalidade masculina na fase adulta 

de vida têm contribuído para o predomínio de mulheres entre a 

população idosa levando-nos ao fenômeno da feminização da 

velhice , contudo, sobre esse aspecto é reconhecido que 

homens e mulheres vivem e envelhecem de forma diferenciada 

pelos distintos determinantes da saúde e da doença. 

Contudo, um aspecto interessante que vem sendo 

percebido a esse respeito é que ao passo que essas mulheres 

adentram a essa nova fase da vida, mantêm-se conectadas às 

infinitas possibilidades existenciais, dentre elas, a continuidade 

pela busca da companhia de um parceiro ou parceira, claro, se 

a considerarmos aqui na perspectiva do gênero, de todo modo, 

não preterindo seu prazer sexual (UNAIDS, 2011). 

No país e no mundo tem se observado um fato relevante 

a respeito da pandemia da aids , que consiste no crescente e 

silencioso envolvimento da população feminina idosa, levando-
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nos a crer que em face dos avanços no tratamento do HIV/AIDS 

estamos envelhecendo soropositivos enquanto sociedade 

(DIAS, 2011), requerendo, portanto, transformações no nosso 

sistema de saúde para atendimento das demandas especificas 

dessa clientela. 

Se utilizarmos gênero e idade como categorias de 

análise para compreender a pandemia da aids, a feminização 

também vem sendo observada em todas as faixas etárias 

resultando no aumento de casos de aids entre mulheres em 

relação aos homens, com destaque para pessoas de maior 

faixa etária (RIBEIRO E JESUS, 2006). 

Nessa ótica torna-se mais compreensível que o fato do 

aumento de casos de HIV/AIDS em idosos, principalmente em 

mulheres esteja gerando um misto de assombro e comoção 

social. 

As estratégias de enfrentamento da questão do HIV e da 

aids nessa fase da vida também merecem destaque, 

principalmente, se considerarmos a articulação do caráter 

socialmente construído das relações de gênero e com a noção 

de poder presente na construção social da desigualdade, 

privilegiando o sujeito masculino, que contribui para 

compreender o contágio dessas mulheres pela imposição e 

domínio de seus parceiros (SILVA, 2009).  

Neste percurso, ensinando e desenvolvendo o cuidado 

ao segmento idoso, temos procurado por meio de uma postura 

política e ética trabalhar as diferenças e todas as formas de 

classificação que interagem simultaneamente no mundo social, 

e que em alguns momentos fazem com que certos 

entrecruzamentos sejam objeto de atendimentos menos 

igualitários do que outros, portanto, a valorização e, por 

conseguinte, a compreensão de sua singularidade tem sido 
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essencialmente fundamentais para o acolhimento dessa 

clientela nos serviços de saúde. 

A Enfermagem no cenário da gerência contemporânea, 

organiza o seu processo de trabalho, suas estratégias, com 

intuito de buscar novas alternativas de compreensão frente às 

demandas atuais expressas nas necessidades da clientela. 

Demandas estas cada vez maiores e com necessidades 

diversificadas e complexas, na área da assistência a saúde, 

nesse pensar o cuidado a mulher idosa com HIV/AIDS apontam 

grandes desafios. 

Considerando tais premências, buscou-se neste estudo 

identificar a produção do conhecimento existente sobre a 

Consulta de Enfermagem ao idoso com HIV/AIDS no contexto 

hospitalar de cuidados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Bla Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo 

integrativa, ocorrida entre os meses de maio e junho de 2013, 

desenvolvida com a finalidade de obter evidencias a respeito da 

consulta de enfermagem ao idoso com HIV/AIDS no contexto 

hospitalar de cuidados, para sustentação da justificativa de 

estudo de uma pesquisa de mestrado.  

A revisão integrativa tem sido apontada por importantes 

autores como Souza, Silva e Carvalho (2010, p.3) como sendo: 

 

[...] a mais ampla abordagem metodológica 

referente aos tipos de revisões disponíveis no 

cenário da pesquisa, pois permite a inclusão 

de estudos experimentais e não-

experimentais para uma compreensão 
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completa do fenômeno analisado, ademais, o 

método favorece a combinação dos dados da 

literatura teórica e empírica, além de 

incorporar um vasto leque de propósitos: 

definição de conceitos, revisão de teorias e 

evidências, e análise de problemas 

metodológicos de um tópico particular.  

 

Assim, a escolha do método de pesquisa se justifica pelo 

fato deste permitir a síntese de múltiplos estudos publicados e 

possibilitar conclusões gerais a respeito de uma particular área 

de estudo, se constituindo, portanto, em um método valioso 

para enfermeiros, pois muitas vezes os profissionais não 

dispõem de tempo suficiente para realizar a leitura de todo o 

conhecimento científico existente e disponível a respeito de 

suas aspirações científicas. 

O estudo bibliográfico buscou identificar a produção do 

conhecimento existente sobre a Consulta de Enfermagem ao 

idoso com HIV/AIDS, através de periódicos nacionais 

indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

– BVS, hospedados na home - Page www.bvs.br. Vale 

ressaltar, que lançou-se mão da consulta de fontes secundárias 

como teses de doutorado, dissertações de mestrado de 

universidades que disponibilizam suas produções por meio de 

bibliotecas virtuais. 

Para o desenvolvimento da revisão integrativa foram 

percorridas as seguintes etapas: identificação das variáveis, 

procedimento para busca na literatura e posteriormente 

amostragem, categorização e avaliação dos estudos incluídos 

na revisão e, por conseguinte, apresentação e interpretação 

dos resultados levantados.   



CONTRIBUIÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DA PRÁTICA EM 
ENFERMAGEM PARA O E-SUS 

 
 

O acesso à bibliografia foi realizado por intermédio da 

home - Page www.bvs.br, no entanto, esta também poderia ter 

sido feito manualmente mas devido ao advento da informática, 

a utilização deste segundo recurso tornou-se absolutamente 

inviável, tendo em vista o tempo insuficiente para sua 

concretude, o que justifica o seu desuso no meio científico. 

Ademais, em função do tempo e praticidade a pesquisa 

eletrônica tem facilitado sobremaneira essas pesquisas. 

Utilizou-se como fontes de levantamento as bases de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): LILACS, 

MEDLINE e COCHRANE.  

Porém, somente foram incluídos estudos que se 

encontravam de acordo com os critérios de elegibilidade, a 

saber: 

1. Publicações nos idiomas: Português, inglês ou 

espanhol; 

2. Textos completos pautados com clareza do 

conteúdo abordado; 

3. Possuir aderência aos objetivos propostos; 

4. Publicações que se encontravam entre os anos 

2005 e 2011. 

 

O vocabulário da BVS foi estruturado em três línguas, 

português, inglês e espanhol para uso na indexação de artigos 

de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios 

técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para ser 

usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura 

científica nas bases de dados LILACS, MEDLINE e outras. Foi 

desenvolvido a partir do MeSH - Medical Subject Headings da 

U.S. National Library of Medicine com o objetivo de permitir o 

uso de terminologia comum para pesquisa em três supracitados  
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idiomas, proporcionando um meio consistente e único para a 

recuperação da informação independentemente do idioma. 

Seguiu-se, portanto, a estratégia de busca por tema para 

facilitar o trabalho de pesquisa. Os descritores e suas 

combinações por meio dos operadores booleanos sobre a 

temática foram: 

 Consulta de Enfermagem; 

 Enfermagem; 

 Mulher Idosa; 

 HIV/AIDS. 

 Gerência do Cuidado 

 

Neste estudo foram utilizados os operadores booleanos: 

and e or. O uso de operadores booleanos facilita a pesquisa nos 

sites de busca. Eles são conectores que tem como objetivo 

definir para o sistema de busca a combinação que deve ser feita 

entre os termos ou expressão de uma pesquisa, para restringi-

la ou ampliá-la com a finalidade de obter resultados mais 

precisos (COIMBRA-OLIVEIRA, 2009).  

As variáveis relacionadas às publicações foram: Fonte 

(base de dados); Ano de publicação; Periódico; Tipo de 

publicação; Delineamento e variável de interesse relacionada a 

resposta da questão norteadora, ou seja, o ensino do tema 

“saúde mental” no cursos de graduação em enfermagem. 

Para operacionalizar a coleta utilizou-se um instrumento 

para registro e organização das variáveis supramencionadas, 

desenvolvido exclusivamente para a realização desta pesquisa, 

que possibilitou a sedimentação da justificativa do estudo da 

dissertação. 
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Tabela 1. Distribuição da frequência da produção 

identificada com a estratégia de busca nas Bases de dados, 

2011.  

 

Bases 

Dados 

Descritores/Palavra-

chave 

População Amostra 

LILACS Consulta de 

Enfermagem and 

Enfermagem and 

Mulher Idosa and 

HIV/AIDS and 

Gerência do Cuidado; 

 

72 8 

MEDLINE Consulta de 

Enfermagem and 

Enfermagem and 

Mulher Idosa and 

HIV/AIDS and 

Gerência do Cuidado; 

 

2 0 

COCHRA

NE 

Consulta de 

Enfermagem and 

Enfermagem and 

Mulher Idosa and 

HIV/AIDS and 

Gerência do Cuidado; 

3 0 

Total 77 8 

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS (2012) 

 

No que se refere ao processo de operacionalização dos 

dados obtidos, obedeceu-se as seguintes etapas: ordenação do 
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material (artigos na íntegra e resumos expandidos), precedido 

de classificação e análise final. Desse modo, a ordenação dos 

dados ocorreu após releituras sucessivas de todo o material 

identificado nas BVS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando resolveu-se pesquisar sobre as ações de 

enfermeiros que realizam a CE à mulher idosa com HIV/AIDS e 

as implicações dessa ação para a gerência do cuidado de 

enfermagem a essa clientela foi de fato um desafio, tendo em 

vista os insuficientes dados relacionados aos descritores 

considerados. 

Constatar essa realidade só tornou-se possível por meio 

de uma revisão integrativa da literatura, ocorrida na fase inicial 

de desenvolvimento da pesquisa de mestrado, ocasião de 

estruturação do projeto de pesquisa, que se deu entre os meses 

de março e junho de 2010.  

Assim, ao passo em que se aproximou-se da temática 

nas bases de dados, pode-se perceber que este assunto é 

relativamente escasso de publicações, principalmente na 

perspectiva dos descritores mais específicos deste estudo.  

De fato existe um expressivo número de pesquisas 

abordando a temática do HIV/AIDS de modo geral, no entanto, 

ainda são em número insuficiente os que se relacionavam à 

gerência do cuidado, principalmente na perspectiva do gênero 

e grupo etários delimitados para o desenvolvimento deste 

estudo: mulher idosa. 

Para o levantamento de publicações contendo os 

descritores da temática de estudo, utilizou-se como descritores 

tanto em português, quanto em espanhol e inglês nas BVS os 
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seguintes termos: enfermagem e cuidado, enfermagem e HIV e 

consulta de enfermagem, cuidado, cuidado de enfermagem, 

idoso, gerência e gerência do cuidado.  

Ao proceder desta forma, identificou-se oito estudos, dos 

quais apenas dois foram publicados em idioma português, 

demonstrando ainda menos envolvimento da pesquisa nacional 

com essa temática. Como exemplos, tem-se os estudiosos de 

referência na combinação dos descritores enfermagem e 

cuidado, enfermagem e HIV, gerência e gerência do cuidado os 

pesquisadores Leite et al (2010); Currier (2008); Deeks (2011); 

Lewden, May e Rosenthal (2008) pesquisam com os descritores 

HIV e AIDS, e Lundgren (2008), Mussini (2008), Matthew (2010) 

Hennington (2004, 2006, 2008); Antunes (2009); Ferreira (2010) 

com o descritor idoso, HIV/AIDS.  

Em relação à análise do conteúdo dos supracitados 

estudos que se relacionavam com a enfermagem, verificou-se 

que as abordagens referem-se em absoluto ao processo de 

enfermagem em função do cuidado ao paciente com HIV/AIDS, 

com pouca ênfase na etapa da CE, principalmente na 

perspectiva do atendimento da cliente mulher idosa. 

Assim, compreende-se que até então uma menor 

visibilidade, a inclusão deste grupo etário na pauta de 

discussões sobre o enfrentamento do HIV e da aids 

(BARBOSA, 2006) tem chamado mesmo que de forma 

incipiente a atenção de pesquisadores e formuladores de 

políticas públicas de saúde. Evidenciando que a pandemia da 

aids na faixa etária entre os 50 e 70 anos tem mostrado um 

significativo aumento e, aparentemente, não vem 

demonstrando estabilização como vem ocorrendo quando 

comparado aos demais grupos etários.  
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Em 2010, de acordo com o boletim epidemiológico mais 

recente liberado pelo Ministério da Saúde, referente ao ano de 

2009, foram notificados 20.832 casos de aids no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação - SINAN e identificados 

38.538 casos no banco relacionado, enquanto que em 2010 a 

taxa de detecção de aids no Brasil foi de 20,1 casos por 100.000 

habitantes, sendo 32,4 na Região Sul, 20,4 no Sudeste, 20,1 no 

Norte, 18,0 no Centro-Oeste e 13,9 no Nordeste (BOLETIM 

EPIDEMIOLOGICO AIDS, 2010). 

Quando comparado a distribuição de casos por sexo 

verifica-se que ainda existem mais casos de aids no sexo 

masculino (385.818) do que no feminino (207.080); entretanto, 

nota-se uma queda na razão de sexos ao longo dos anos, que 

permanecia estável desde 2002 em 1,5:1 (15 homens para 

cada 10 mulheres) (BRASIL, 2010). 

Notadamente em relação às faixas etárias, observa-se 

que a maior proporção dos casos de aids se encontram entre 

os 40 e 49 anos de idade. Nos indivíduos com 60 anos e mais, 

verifica-se um aumento importante dos casos de aids em 

ambos os sexos, que passaram de 394 casos em 1999 para 

938 casos em 2009 no sexo masculino, e, no feminino, de 191 

casos em 1999 para 685 casos em 2009. 

Santos et al., (2002), Ribeiro e Jesus (2006) também 

vem apontando através de seus estudos uma tendência no 

envelhecimento da pandemia da aids.  

Em Minas Gerais, por exemplo, houve um considerável 

crescimento do número de casos notificados de aids em idosos 

estando estes na faixa etária de 60-69 anos, na maioria 

mulheres heterossexuais. 

De acordo com o UNAIDS (2010), a mesma realidade 

tem sido observada no panorama internacional, ou seja, 



CONTRIBUIÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DA PRÁTICA EM 
ENFERMAGEM PARA O E-SUS 

 
 

proporcionalmente a faixa etária de pessoas do sexo feminino 

com mais de 60 é a que mais cresce quando comparado às 

demais categorias. Em estudo recente, num recorte de cinco 

anos, o número de casos novos neste grupo etário elevou-se 

para 40%. 

Tendo em vista o fato de que a aids após contraída pode 

levar cerca de 10 anos para manifestar-se, os dados sinalizam 

que essas mulheres poderiam ter se infectado logo após o 

período reprodutivo, conflitando com a representação social 

sustentada há muito tempo a respeito da sexualidade da mulher 

idosa. 

Na tentativa de compreender a expansão numérica de 

casos de HIV/AIDS entre mulheres idosas Eldred e West (2005, 

p.20) ao analisarem um grupo de idosos infectados 

evidenciaram um representativo número de indivíduos que 

faziam uso de medicamentos contra a impotência para 

prolongamento da atividade sexual, o que representava para 

estes o aumento da oportunidade de se infectarem pelo HIV, 

uma vez que também relevaram dificuldades em relação ao uso 

do preservativo nas relações alegando incomodo ou falta de 

manejo com o produto. 

Sobre essa realidade, Silva e Vargens (2006, p.45), 

também acrescentam que a dificuldade de estabelecer a 

negociação sobre o uso do preservativo, muitas vezes 

ancoradas na prerrogativa de que ha imunidade quando se tem 

um relacionamento estável, por meio da ideia de amor 

romântico presente nas relações através da ideia do HIV/AIDS 

como doença do outro e devido à própria submissão feminina 

pautada na questão de gênero e relação de poder muitas 

dessas mulheres acabam por infectar-se.  
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O diagnóstico tardio da infecção pelo HIV nessa 

população e a alta ocorrência de diagnósticos incorretos devida 

ao equivoco dos sintomas da doença com os sintomas comuns 

do envelhecimento humano (perda de peso, alteração no 

apetite, cefaleia, fadiga, dentre outros) leva-nos a crer em uma 

subestimativa do número real de casos de aids em idosos 

(LIMA, 2006 p.17).  

Além do problema da falta de informação real sobre o 

número de casos envolvendo a população idosa por causa do 

diagnóstico tardio, de acordo com o Ministério da Saúde (2010) 

cerca de 38% dos pacientes morrem um mês após receberem 

o diagnóstico, haja visto o fato de já se encontrarem num estado 

avançado da doença. 

Para Silveira (2010, p.15) o diagnóstico da aids nessa 

população é dificultado primeiramente porque tanto o idoso 

quanto a rede de apoio que o cerca tendem a pormenorizar a 

possibilidade de acometimento pelo HIV nessa faixa etária, 

sendo que o mesmo comportamento também pode ser visto por 

parte da equipe de saúde que atua diretamente no acolhimento 

a essa clientela. 

De acordo com Lopes, Buchalla e Ayres (2007, p.28) 

fatores biológicos intrínsecos do processo de envelhecimento 

humano como a decadência do sistema imunológico e as 

mudanças que ocorrem na vagina na fase da menopausa 

podem predispor essas mulheres idosas ao contagio pelo HIV.  

Garcia e Souza (2012, p. 14) destaca que numa 

perspectiva historico-social é possível compreender a inserção 

do grupo etário dos idosos na atual pandemia da aids e nesse 

sentido acrescenta que inúmeras são as vulnerabilidades em 

que as mulheres estão expostas quando se pensa em HIV/AIDS 
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e grande parte delas se relaciona a uma trajetória histórica 

social.  

Desta forma, buscando identificar os processos de 

trabalho desenvolvidos no cotidiano da assistência de 

Enfermagem que assiste a clientela idosa, no sentido de 

promover recursos e ações em serviço frente ao crescimento e 

a complexidade da demanda expressas no quadro clínico da 

mulher idosa infectada pelo HIV/AIDS, o envelhecimento 

feminino e a soropositividade para o HIV vem sendo foco de 

estudos das mais diversas áreas do conhecimento.  

Assim, considerando que no âmbito da Enfermagem, o 

processo de trabalho do enfermeiro tem implícitas as 

dimensões do cuidar e administrar/gerenciar, o conhecimento 

das interfaces da infecção e sua complexidade no atendimento 

a mulher idosa com HIV/AIDS, o estudo é relevante para uma 

atuação efetiva e de qualidade. 

Nesse sentido, o que se percebe é que mulheres de meia 

idade que vivem com HIV e experienciam o seu tratamento 

apresentam importantes implicações para o cuidado de 

enfermagem que se contempladas no planejamento e avaliação 

das ações de saúde podem contribuir sobremaneira para a 

qualidade da assistência prestada a essa clientela. 

 

CONCLUSÕES  

 

Concluíu-se que de fato existe um expressivo número de 

pesquisas abordando a temática do HIV/AIDS de modo geral, 

no entanto, ainda são em número insuficiente os que se 

relacionavam à gerência do cuidado, principalmente na 

perspectiva do gênero e grupo etários delimitados para o 

desenvolvimento deste estudo: mulher idosa. 
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Ainda em relação à análise do conteúdo dos estudos que 

compuseram a amostra, verificou-se que as abordagens 

referem-se em absoluto ao processo de enfermagem em função 

do cuidado ao paciente com HIV/AIDS, com pouca ênfase na 

etapa da CE, principalmente na perspectiva do atendimento da 

cliente mulher idosa. 

Assim, compreende-se que até então uma menor 

visibilidade, a inclusão deste grupo etário na pauta de 

discussões sobre o enfrentamento do HIV e da aids tem 

chamado mesmo que de forma incipiente a atenção de novas 

pesquisas e de formuladores de ações e programas de políticas 

públicas de saúde. 
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Resumo: O presente estudo busca discutir as contribuições da 
consulta de enfermagem por meio da CIPE® na Atenção 
Primária à Saúde para consolidação do e-SUS na práxis da 
enfermagem. Trata-se de uma reflexão por meio de uma 
revisão integrativa que para tal, foi realizado buscas de artigos 
nas bases de dados da SCIELO, BDENF, MEDLINE, 
COCHRANE e LILACS  indexadas na Biblioteca Virtual de 
Saúde. Atualmente nos serviços de saúde a estratégia e-SUS 
na Atenção Básica permite o atendimento de forma 
individualizada. É possível a utilização da linguagem de acordo 
com a CIPE® na Atenção Primária à Saúde como um 
instrumento a fim de sistematizar a prática de enfermagem e, 
consequentemente aumentar a visibilidade e o reconhecimento 
profissional do enfermeiro e da profissão como ciência. Assim 
o e-SUS, uma ferramenta que serve para reestruturar as 
informações, ampliar as tecnologias do cuidado e o 
acompanhamento da gestão reduzindo a carga de trabalho 
durante a coleta e inserção dos dados. É, por isso, que a 
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utilização da CIPE® na prática do enfermeiro para consolidação 
do e-SUS é primordial para o desenvolvimento positivo da APS 
no território por promover um registro padronizado e coerente 
de informações. A relevância do uso da CIPE® reforça as 
atribuições do enfermeiro segundo uma perspectiva holística e 
integrativa da clínica com a epidemiologia. 
Palavras-chave: Consulta de enfermagem. Terminologia 

padronizada em enfermagem. Atenção Primária em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o e-SUS na Atenção Básica (AB) foi criado 

com o intuito de atender a demanda de Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão 

(PEC), como aqueles que ainda utilizam o sistema de Coleta de 

Dados Simplificada (CDS) (BRASIL, 2014).  

Desta forma, substitui o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) a fim de atender os panoramas de 

informatização e conectividade dos diversos serviços de saúde. 

Assim sendo, tem por excelência a qualificação da gestão da 

informação, com foco na ampliação na qualidade de 

atendimento à população por meio da reestruturação das 

informações da Atenção Básica à nível nacional (ALI; SIELOFF, 

2017). 

Partindo do pressuposto que a Atenção Primária em 

Saúde (APS) constitui-se como um conjunto de serviços 

oferecidos à população dentro de um território (SANTOS et al. 

2016). 

Não obstante, configura-se na porta de entrada do 

usuário aos serviços de saúde. Portanto, o trabalho 

desenvolvido abrange as múltiplas manifestações do corpo que 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ali,%20Samira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Sieloff,%20Christina%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Sieloff,%20Christina%20L%22
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expressa a nível individual as necessidades de uma população 

(BRASIL, 2014). 

Desse modo, durante uma consulta clínica o profissional 

da APS utiliza a classificação universal para atribuir uma 

determinada enfermidade a partir da queixa do paciente (sinais 

e sintomas), essa é demandada pela Classificação 

Internacional da Atenção Primária (CIAP) que permite a 

tabulação do conjunto de problemas mencionados pelo usuário 

(GARCIA, 2016).  

Contudo, é válido salientar que o emprego dessa 

classificação parte da premissa do “motivo da consulta”, ou 

seja, anotar e ordenar uma queixa na condição de 

conhecimento que se tem durante a consulta (GOMES et al., 

2016). 

Não obstante, a Enfermagem consequentemente sofre a 

influência desta reformulação no seu corpo de conhecimentos, 

especialmente, no que concerne a utilização do processo de 

enfermagem/consulta de enfermagem na sua prática na APS 

(PAPP, 2014). 

Uma vez que as transformações produzidas não 

influenciam apenas o cuidado, mas os valores, o conhecimento, 

as habilidades, bem como as políticas de atenção em saúde 

(MIRANDA et al., 2017). 

Destarte, a atualidade da discussão sobre a implantação 

da CIPE® no processo de trabalho da enfermagem no âmbito 

da APS emerge como uma questão relevante do ponto de vista 

de sua contribuição prática para a eficiência do e-SUS, pois 

determina uma linguagem universal a ser utilizada por todos os 

profissionais enfermeiros que compõe o serviço e 

consequentemente uma melhora na qualidade do atendimento 

prestado.   
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Dessa maneira, pretendeu-se discutir as contribuições 

da consulta de enfermagem por meio da CIPE® na Atenção 

Primária à Saúde para consolidação do e-SUS na práxis da 

enfermagem. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma reflexão que busca discutir a 

importância da utilização da CIPE® na consulta de Enfermagem 

para consolidação do e-SUS na APS.  

Para embasar cientificamente os resultados da pesquisa 

foi realizada uma revisão integrativa, que tem por intuito reunir 

e sintetizar os dados sobre um determinado fenômeno 

(SOARES et al., 2014). 

 Desta forma, para elaboração deste manuscrito 

percorreram-se as seguintes etapas: estabelecimento do 

objetivo da revisão; definição dos critérios de inclusão/exclusão 

e das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 

análise dos resultados; discussão e  apresentação dos 

resultados e a última etapa, a apresentação da revisão 

(SOARES et al., 2014). 

Para tal, as buscas de artigos foram feitas nas bases de 

dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Banco 

de Dados em Enfermagem (BDENF), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), COCHRANE 

e Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) 

indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando o 

operador booleano AND para cruzamento dos seguintes 

descritores: Consulta de enfermagem. Terminologia 

padronizada em enfermagem. Atenção Primária em Saúde. 
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Tabela 1. Resultado dos cruzamentos dos descritores 
utilizando o operador booleano AND. Natal/RN. 2018. 

Cruzamentos Nº 

encontrado 

Nº 

utilizado 

Consulta de enfermagem AND 

Terminologia padronizada em enfermagem 

2 1 

Consulta de enfermagem AND Atenção 

Primária em Saúde 

993 14 

Terminologia padronizada em enfermagem 

AND Atenção Primária em Saúde 

3 2 

Consulta de enfermagem AND 

Terminologia padronizada em enfermagem 

AND Atenção Primária em Saúde 

1 1 

TOTAL 999 18 

Fonte: própria do autor. 

 

 Para seleção dos artigos foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: artigos disponíveis on-line, que 

compartilhassem com o objetivo e tema proposto, nos idiomas 

inglês, português e espanhol. Deste modo, excluíram-se: 

produções em formato de resumo, duplicadas e carta ao editor. 

 Os dados empregados neste estudo foram devidamente 

referenciados, identificando e respeitando os autores e demais 

fontes de pesquisa. Bem como, foi preservado o rigor ético 

quanto à propriedade intelectual das produções científicas que 

foram pesquisados, no que tange a utilização do conteúdo e da 

citação das partes das obras consultadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante a pesquisa foi encontrado um total de 999 

artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

foram utilizados 18 artigos. Além disso, foram utilizados 
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manuais ministeriais que discorriam e compartilhavam sobre o 

objetivo da pesquisa. 

Assim, como forma de organizar os artigos encontrados 

e quais contribuições trouxeram para o trabalho, estes foram 

organizados da seguinte forma: 

 

Tabela 2. Quatitativo das bases de dados mais evidenciadas 
nos estudos. Natal/RN. 2018. 

Base de dados Nº % 

Cochrane  1 5,5 

Scielo  3 16,6 

Bdenf 4 22,2 

Medline 7 39,1 

Lilacs 3 16,6 

TOTAL 18 100 

Fonte: própria do autor. 

 

Tabela 3. Quatitativo do ano de publicação dos estudos 
utilizados. Natal/RN. 2018. 

Ano de 

publicação 

Nº % 

2014 2 11,1 

2015 0 0 

2016 5 27,8 

2017 4 22,2 

2018 7 38,9 

TOTAL 18 100 

Fonte: própria do autor. 

 

Tabela 4. Quatitativo do tipo de abordagem dos estudos 
utilizados. Natal/RN. 2018. 

Tipo de 

abordagem 

Nº % 

Qualitativo    
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Quantitativo    

Quanti-quali   

Outros tipos   

TOTAL 18 100 

Fonte: própria do autor. 

 

Quadro 1. Disposição dos artigos de acordo com o título, 
objetivo e principais conclusões. Natal/RN. 2018. 

Título Objetivo Principais conclusões 

 
 
 
 
Consulta de 
enfermagem na 
Estratégia Saúde 
da Família, 
ampliando o 
reconhecimento 
das distintas 
formas de ação: 
uma revisão 
integrativa 

 
Explorar as 
publicações na área 
da saúde nos últimos 
seis anos sobre 
consulta de 
enfermagem na 
Estratégia Saúde da 
Família (ESF), de 
modo a compor 
evidências 
bibliográfcas sobre os 
processos de trabalho 
que se confguram 
hoje nesse cenário.  

A consulta de enfermagem 
traz grande impacto nas 
formas de produzir saúde, 
pois envolve o individual e 
o coletivo. Além disso 
revela-se como um 
instrumento para 
implementação da ESF 
com vistas para o 
fortalecimento da atenção 
primária. Porém ainda 
existe uma mecanização 
da consulta de 
enfermagem com ações 
verticalizadas e com 
cultura de medicalização 
(queixa-conduta) 

 
 
 
Análise da 
utilização das 
informações do 
Sistema de 
Informação de 
Atenção Básica 
(SIAB): uma 
revisão integrativa 

 
 
 
Identificar na 
produção científica 
existente, as ações 
de utilização das 
informações do 
Sistema de 
Informação de 
Atenção Básica. 

O SIAB é um sistema que 
permite a visualização do 
perfil sanitário e 
epidemiológico da 
população de sua área de 
abrangência que oferece 
um diagnóstico da 
situação de saúde. Além 
de facilitar a coleta de 
dados da população 
cadastrada na ESF, os 
dados podem e devem ser 
utilizados para 
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planejamentos das ações 
de saúde. 

 
 
 
Nursing 
terminology as a 
work process 
instrument of 
nurses in 
collective health 

 
 
 
Analisar a utilização 
de terminologia de 
enfermagem como 
instrumento do 
processo de trabalho 
do enfermeiro em 
Saúde Coletiva. 

Compreender-se que a 
terminologia de 
enfermagem é um 
importante instrumento do 
processo de trabalho dos 
enfermeiros, mas para que 
ele se efetive nos serviços 
é preciso o emprego de 
políticas institucionais afim 
de garantir a efetiva 
utilização dessa 
terminologia. 

 

 

 

 

A complexidade 

do trabalho do 

enfermeiro na 

Atenção Primária 

à Saúde 

Promover reflexão 
sobre o trabalho do 
enfermeiro na 
Atenção Primária à 
Saúde (APS) e sobre 
os aspectos 
necessários para 
a (re)construção 
dessa prática prof 
ssional, consolidando 
esse espaço de 
atuação no cuidado 
das pessoas, famílias 
e comunidades. 

O enfermeiro na APS pode 
ampliar a sua autonomia 
por meio de uma prática 
clínica sustentada na 
perspectiva da 
integralidade e do cuidado 
individual e coletivo em 
todo o seu ciclo de vida, 
fortalecendo e 
estruturando a APS para 
consolidação de 
mudanças no modelo de 
assistência à saúde do 
SUS. 

 
 
 
Reflexões sobre a 
utilização da CIPE 
na prática 
profissional: 
revisão integrativa 

Realizar uma revisão 
integrativa para 
descrever a utilização 
da CIPE na prática 
profissional de 
enfermagem de 
acordo com a 
produção científica 
nacional e 
internacional. 

Busca-se qualificar a 
assitência de enfermagem 
através da implementação 
do Processo de 
enfermagem com enfase 
na utilização da CIPE 
como instrumento de 
padronização da 
linguagem utilizada no 
intuito de prestar uma 
assistência de qualidade. 

 
 
 

 
 
 

O trabalho do enfermeiro 
na APS aponta para uma 
busca de superação da 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-947509
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-947509
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-947509
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-947509
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-947509
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O trabalho do 
enfermeiro na 
atenção primária à 
saúde 

Descrever a 
organização do 
trabalho do 
enfermeiro na 
atenção primária à 
saúde nas regiões 
brasileiras. 

fragmentação do cuidado 
e ampliação do conceito 
de saúde, que não é 
apenas a ausência de 
doenças e sim o 
fortalecimento  
da concepção de saúde 
como produção social, 
econômica, cultural e de 
qualidade de vida. 

 
 
 
Utilization, 
benefits, and 
impact of an e-
consultation 
service across 
diverse specialties 
and primary care 
providers. 
 
 

 
 
 
Descrever a 
utilização, os 
benefícios percebidos 
para os provedores e 
seus pacientes e o 
impacto sobre a 
necessidade de 
consultas cara-a-cara 
desse serviço único 
de consulta 
eletrônica. 
 

A implantação de um 
serviço de consulta 
eletrônica melhora de 
forma satisfatória o acesso 
aos serviços por meio de 
respostas rápidas e 
eficazes durante a 
consulta. Além disso, a 
consulta eletrônica tem um 
tremendo potencial para 
melhorar o acesso ao 
aconselhamento 
especializado de uma 
maneira muito mais 
oportuna do que o 
processo tradicional de 
consulta-consulta. 

 
 
 
 
 
Termos utilizados 
por enfermeiros 
em registros de 
evolução do 
paciente 

 
 
 
 
 
Descrever os termos 
da linguagem escrita 
utilizados por 
enfermeiros em 
registros de evolução 
do paciente. 

Percebe-se que os registro 
de enfermagem existentes 
eles são heterogênios 
devido ao enfermeiro ter 
dificuldade, na maioria dos 
casos, em utilizar uma 
linguagem padronizada na 
evolução. Porém, foi 
identificado que existem 
profissionais que fazem 
uso dessa linguagem 
mesmo que o serviço não 
disponha de uma 
padronização. E para que 
essas diferenças sejam 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-23980939
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-960708
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-960708
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-960708
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-960708
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-960708
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sanadas faz-se 
necessárioo uso da CIPE® 
afim de uniformizar os 
termos utilizados na 
prática.  

 
ICNP 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Perceptions of 
quality in primary 
health care: 
perspectives of 
patients and 
professionals 
based on focus 
group discussions 

 
 
 
 
Apresenta as opiniões 
agregadas, 
expectativas e 
prioridades de 
pacientes e 
profissionais ao longo 
de algumas 
dimensões principais 
de qualidade na 
atenção primária à 
saúde, como acesso, 
equidade, adequação 
e centramento no 
paciente. 
 

Mostra percepções e 
visões de pacientes em 
interação com APS e 
opinião de profissionais 
que atuam na APS. Ela 
serve como fonte de 
critérios com relevância 
para a prática e a 
experiência cotidiana. Os 
critérios mencionados 
pelos pacientes e pelos 
profissionais de saúde que 
foram considerados 
fatores determinantes da 
qualidade na atenção 
básica foram bastante 
semelhantes. O impacto 
do tempo de espera na 
satisfação do paciente é 
óbvio; a influência da 
eqüidade e do acesso aos 
serviços de atenção básica 
são mais eficazes quando 
o fluxo de atendimento 
ocorre de forma adequada. 

 
 
As linguagens de 
enfermagem como 
veículo 
internacional de 
comunicação em 
enfermagem 

 
 
Discutir a importância 
das linguagens de 
enfermagem como 
veículo internacional 
de comunicação em 
enfermagem 

A enfermagem tem um 
papel significativo no 
processo assistencial dos 
cuidados, tanto em nível 
de execução quanto na 
sua gestão, pois há o 
desenvolvendo de 
ferramentas que melhoram 
a evidência dos resultados 
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da saúde sobre a 
qualidade assistencial de 
forma global. 

Advanced Nursing 
Process quality: 
Comparing the 
International 
Classification for 
Nursing Practice 
(ICNP) with the 
NANDA-
International 
(NANDA-I) and 
Nursing 
Interventions 
Classification 
(NIC) 

 
Avaliar a qualidade do 
processo avançado 
de enfermagem na 
documentação de 
enfermagem em dois 
hospitais. 
 

O uso de terminologias 
padronizadas deve ser 
utilizados nos serviços de 
saúde, haja vista a análise 
de confiabilidade do 
estudo que apontou que 
os centro que participaram 
do estudo utilizavam essa 
linguagem na assistência à 
saúde fazendo com que o 
cuidado fosse 
desenvolvido de forma 
integral ao associar o uso 
do NANDA E NIC. 

 
 
 
 
 
 
 
Práticas de 
cuidado da 
enfermeira na 
Estratégia Saúde 
da Família 

 
 
 
 
 
 
Analisar as práticas 
de cuidado de 
enfermeiras que 
atuam nas equipes da 
Estratégia Saúde da 
Família, sob a ótica 
de usuários. 

O estudo demonstrou que 
a prática de cuidados da 
enfermeira na ESF é 
permeada pelo 
acolhimento, escuta e 
diálogo e o uso racional de 
tecnologias leve-duras 
propiciam maior 
potencialidade das 
práticas da enfermeira em 
relação à identificação e 
resolução das 
necessidades de saúde 
dos usuários, estando em 
consonância com a 
proposta da ESF. No 
intuito de contribuir 
significativamente para a 
valorização e 
ressignificação do cuidado 
como o eixo estruturante 
de suas práticas. 

Fonte: própria do autor. 
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Se faz mister destacar que todos os estudos discorrem 

sobre a importância da CIPE® para consolidação dos Sistemas 

de Informação, através do e-SUS. E ainda, apontam que com a 

utilização da CIPE® a prática profissional do enfermeiro tem um 

salto qualitativo e a assistência à saúde se dará de forma 

organizada e eficaz. 

 

A CIPE® E A CONSULTA DE ENFERMAGEM: 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS 

 

 Percebe-se que na Atenção Primária à Saúde (APS), 

especialmente em unidades que dispõem da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) implantada, o enfermeiro encontra um 

amplo espaço para desenvolver o seu fazer cotidiano, através 

da consulta de enfermagem centrada no ciclo vital, na 

solicitação dos exames laboratoriais de rotina, na prescrição 

medicamentosa padronizada, ou através da educação em 

saúde promovendo um cuidado ao indivíduo e coletivo 

(SANTOS et al., 2016). 

 Atualmente observa-se ainda uma crescente 

preocupação com a qualidade da assistência prestada ao 

cliente, bem como na procura de alternativas viáveis para a 

organização das ações de enfermagem, visando à segurança 

do paciente (FERREIRA; PÉRICOI; DIAS, 2018).  

 Diante dessa realidade, os profissionais têm um papel de 

suma relevância no processo de trabalho em saúde, em 

especial da enfermagem que utiliza a consulta para promover a 

saúde e a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos no 

processo de cuidado (AMARAL; ABRAHÃO, 2017). 

 A Consulta de Enfermagem é definida como sendo a 

atividade diretamente prestada ao paciente, por meio da qual 
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são identificados problemas de saúde-doença, que subsidiam 

as ações de assistência de enfermagem, podendo contribuir 

para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do 

paciente (GALAVOTE, 2016). 

Desse modo, a Classificação Internacional para a Prática 

de Enfermagem (CIPE®) surge em resposta às necessidades 

reconhecidas pela profissão, é uma ferramenta de informação 

para descrever o fazer, bem como prover dados que 

identifiquem a contribuição da profissão no cuidado da saúde e 

promovam mudanças nessa prática por meio da educação, 

administração e pesquisa (SILVA et al., 2018). 

Dentre os propósitos iniciais, cabe ressaltar que a CIPE 

fornece uma ferramenta para descrever e documentar a prática 

clínica de enfermagem, utilizar o instrumento como pilar para a 

tomada de decisão clínica e fornecer à enfermagem um 

vocabulário e um sistema de classificação que possa ser 

utilizado para dados de enfermagem nos sistemas de 

informação computadorizados (CAVALCANTE et al., 2016). 

Nessa perspectiva, atualmente nos serviços de saúde 

estão disponíveis como sistema de informatização: o sistema 

com Coleta de Dados Simplificada (CDS-AB) e o sistema com 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC-AB). Esses sistemas 

alimentam a estratégia e-SUS na Atenção Básica (AB), pois 

além de permitir o atendimento de forma individualizada, faz 

com que os dados coletados estejam disponíveis em tempo real 

no momento da consulta (CARRENO, 2015). 

Diante disso, percebe-se a relevância da consulta de 

enfermagem informatizada por reconhecer as necessidades da 

população, bem como propor intervenções efetivas 

promovendo um cuidado holístico (ØSTENSEN, 2018).  
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E ainda, na rede da Atenção Básica, fornece um 

atendimento de forma integral, pois inclui as equipes dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), do Consultório 

na Rua (CnaR), da Atenção Domiciliar (AD), assim como as 

ações realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, no 

Programa Academia da Saúde e desenvolvidas pelas Equipes 

de Saúde no Sistema Prisional (ESP) (BRASIL, 2014). 

É, por isso, que a utilização da CIPE na prática do 

enfermeiro para consolidação do e-SUS torna-se um fator 

primordial para o desenvolvimento positivo da APS no território 

nacional (KEELY; LIDDY; AFKHAM, 2014).  

E ainda, promove um registro padronizado e coerente de 

informações, podendo estas ser comparadas entre os centros 

de atendimento (GOMES et al., 2016).  

 

A IMPORTÂNCIA DA CIPE® PARA CONSOLIDAÇÃO DO E-

SUS 

 

No Brasil, os Conselhos Federais e Regionais de 

Enfermagem têm alertado a categoria quanto à relevância da 

implementação do Processo de Enfermagem (PE) através da 

consulta de enfermagem, por meio da elaboração de 

resoluções que regulam a implementação do PE, e da 

abordagem teórica cada vez mais crescente deste tema nas 

escolas de enfermagem, em virtude da consolidação da ESF 

nos municípios brasileiros (AMARAL; ABRAHÃO, 2017). 

 Desta forma, a enfermagem tem buscado a unificação da 

linguagem por meio de várias iniciativas para o 

desenvolvimento de classificações para a sua prática 

profissional (PÉREZ; OLIVEIRA, 2016). 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Keely,%20Erin%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Liddy,%20Clare%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Afkham,%20Amir%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Amaral,%20Isabela%20Tavares%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Abrahão,%20Ana%20Lúcia%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pérez,%20Paloma%20Echevarría%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Adriana%20Catarina%20de%20Souza%22
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A CIPE® representa o marco unificador de todos os 

sistemas de classificação de elementos da prática de 

enfermagem (diagnósticos, intervenções e resultados) 

disponíveis na área em âmbito profissional (RABELO-SILVA et 

al., 2017). 

Existe uma crescente preocupação com a qualidade da 

assistência prestada à população e com a busca de alternativas 

viáveis para as organização das ações de enfermagem durante 

o ciclo vital (PAPP et al., 2014).  

Nesse contexto, o uso da consulta de enfermagem 

revela-se como um instrumento eficaz, econômico e que 

permite eficiência no cuidado assistencial (SANTOS et al., 

2016). 

É possível a utilização da linguagem de acordo com a 

CIPE® na Atenção Primária à Saúde como um instrumento a fim 

de sistematizar a prática de enfermagem em saúde coletiva e, 

consequentemente, para aumentar a visibilidade e o 

reconhecimento profissional do enfermeiro e da profissão como 

ciência (PÉREZ; OLIVEIRA, 2016). 

 Assim, ao considerar o papel coordenador que a APS 

tem na Rede de Atenção, a proposta de instituir estratégias de 

informatização e integração das informações que circundam a 

rede por meio da CIPE atende a perspectiva histórica do SUS 

que é a integralização do cuidado. 

O e-SUS é uma ferramenta que serve para reestruturar 

as informações da APS ao ampliar as tecnologias do cuidado e 

o acompanhamento da gestão reduzindo a carga de trabalho 

durante a coleta e inserção dos dados (KEELY; LIDDY; 

AFKHAM, 2014). 

Nesse sentido, as principais premissas do e-SUS são: 

redução do trabalho durante a coleta de dados; individualização 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Papp,%20Renata%22
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do registro, integralização da informação, bem como o cuidado 

desenvolvido de forma individual/coletiva a partir dos 

determinantes sociais de uma população (BRASIL, 2013).  

Diante disso, elaborou-se o quadro 2 a fim de 

diagnosticar a evolução que o Sistema de Informação 

Simplificado na Atenção Básica (SISAB), proposto pelo e-SUS 

busca nos registros eletrônicos, em relação ao SIAB que 

atualmente é operacionalizado nos serviços de saúde. 

 

Quadro 2. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e 
Sistema de Informação Simplificado na Atenção Básica, 
proposto pelo e-SUS. Natal/RN. 2018. 

CARACTERÍSTICAS SIAB Estratégias do e-SUS 
por meio do SISAB 

Tipo de registro Consolidados Por consulta 

Tipos de relatório Consolidados por 
equipe 

De acordo com cada 
município e estado – 
individualizado 

Alimentação  
dos dados 

Equipe da ESF e 
PMAQ 

Profissionais de toda a 
Rede de Atenção à 
Saúde. 

Acompanhamento  
no território 

Família Equipamentos sociais 
e domicílios (família e 
indivíduo) 

Atividades coletivas  
e reuniões 

Registro de atividades 
de educação em saúde 
e procedimentos 
coletivos restrito ao 
campo 

Registro por atividade 
executada 
(consolidado ou 
individual) 

Relatórios gerenciais Limitado aos dados 
consolidados 

Dinâmicos  

Indicadores  Fornecido a partir do 
território 

Fornecido pelo 
território, pelos 
atendimentos 
individuais e coletivos 

Tecnologia  
da informação 

Restrito  Comunicação com 
outros sistemas 
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Plataforma de 
desenvolvimento 

Linguagem da 
programação Clipper e 
plataforma MS-DOS 

Linguagem da 
programação Java 
Web e é multi-
plataforma 

Sistema de coleta Fichas consolidadas Fichas com registros 
individualizados ou 
com prontuário 
eletrônico 

Fonte: Adaptado de: BRASIL (2013). 
 

A partir do exposto, nota-se a evolução no cuidado que 

ocorre com a implantação o e-SUS na APS, por este estar 

pautado na construção de uma linha de cuidado a partir dos 

determinantes sociais de um lócus. E ainda, uma maior 

consolidação dos aspectos domiciliares que estão envolvidos 

no processo saúde-doença individual/coletivo. 

Esse sistema informatizado com uma linguagem 

universal subsidia um processo de trabalho direcionado na 

resolução mais precisa do problema de saúde da pessoa ou 

comunidade e ainda, possibilita subsidiar melhores e mais 

precisas decisões na área da saúde. 

Contudo, destaca-se que o funcionamento adequado 

desse sistema esteja atrelado ao fato da qualificação adequada 

do enfermeiro para alimenta-lo com as informações necessárias 

e importantes no processo assistencial (FIGUEIRA et al., 2018). 

Enfatiza-se que um envolvimento na operacionalização 

da CIPE® para consolidação do e-SUS falicita e qualifica as 

ações de planejamento em saúde nas comunidades e uma 

detecção precoce dos determinantes sociais de adoecimento 

da população ao facilitar os processos de trabalho da equipe de 

enfermagem da ESF. 
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CONCLUSÃO 

 

A relevância do uso da CIPE® para atuar no processo 

saúde/doença da comunidade, em especial, para melhorar a 

qualidade de saúde da população brasileira por meio do e-SUS, 

constitui-se em um instrumento para a interação, a aproximação 

e contato com o ser humano, oportunizando o desvelar, a 

compreensão, a descoberta, a escuta, a observação e a tomada 

de decisão. Portanto, a sua prática é essencial em qualquer 

situação de enfermagem nos contextos de saúde tanto 

individual como coletiva. 

A consulta de enfermagem nesse contexto reforça as 

atribuições do enfermeiro segundo uma perspectiva holística e 

integrativa da clínica com a epidemiologia, além de possibilitar 

a sistematização e a humanização do cuidado prestado. 
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RESUMO: A pele do Recém-Nascido (RN) é naturalmente 
estéril, porém pode ser contaminada ao entrar em contato com 
a flora vaginal e com estruturas adjacentes a ela. A equipe de 
Enfermagem deve executar cuidados com vista à promoção da 
saúde, em especial nos RNs prematuros em Unidade de 
Terapia Intensiva. Esta trabalho objetivou conhecer os cuidados 
de enfermagem associados à proteção tissular do RN 
prematuro. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 
realizada em junho de 2018, via Biblioteca Virtual de Saúde, 
utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: Pele e Recém-
Nascido Prematuro. Nove artigos compuseram a amostra final. 
Evidenciou-se que os principais cuidados tissulares estavam 
relacionados à: 1- Mudança de decúbito (posicionar o RN, 
avaliar o risco e benefício e alternar o decúbito) 2- Banho 
(avaliar a pele, utilizar água morna e utilizar produtos 
hipoalérgicos, neutro e hidratante, conforme prescrição) 3- 
Monitorização (rodiziar os sensores, atentar à colocação/ 
retirada dos dispositivos) e 4- troca de curativo (cuidados com 
o uso do adesivo ao fixar remover, avaliar a área e anotar as 
características e utilizar gaze umedecida e óleo mineral ao 
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remover adesivo). Evidenciou-se a importância do 
conhecimento teórico/ prático da enfermagem. Ressalta-se a 
importância do trabalho em equipe, em especial entre os 
técnicos de enfermagem e o enfermeiro para otimizar a 
comunicação eficaz e prevenção/promoção da saúde.  
Palavras-chave: Enfermagem; Récem-Nascido Prematuro; 
Cuidados Tissulares. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pele é um importante órgão do corpo humano, que 

protege contra agressões advindas do meio externo, atua como 

barreira no intuito de evitar a desidratação e tem potencial 

termorregulante. Suas camadas são: epiderme, a derme e a 

hipoderme (SANTOS; COSTA, 2015a). 

Considera-se Recém-Nascido Pré-termo (RNPT) a 

criança que nasce com idade gestacional antes das 37 

semanas completas, (período normal aceitável de uma 

gestação de um a termo), esses tendem a não desenvolver sua 

maturidade funcional e anatômica, estando propícios a 

exposição de diversas alterações, entre elas as cutâneas 

(OLIVEIRA et al., 2015 e PERRONE; OLIVEIRA, 2017). 

Ao nascer, a pele do Recém-Nascido (RN) é 

naturalmente estéril, porém pode ser contaminada ao entrar em 

contato com a flora vaginal e às estruturas pertencentes a ela. 

As transformações contínuas e progressivas da epiderme na 

fase pós-nascimento são fundamentais para garantir o alcance 

das funções especializadas da superfície cutânea, reduzindo 

desta forma a permeabilidade deste tecido e permitindo a 

redução de possíveis lesões e contaminações (OLIVEIRA et al., 

2015). 
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Levando em consideração as possíveis lesões que 

acarretam os Recém-Nascidos no decorrer do primeiro mês de 

vida, a atuação da enfermagem está ligada diretamente ao 

cuidado em manter a integridade da pele, aumentando as 

chances de sobrevida dos mesmos. Os cuidados advindos da 

enfermagem devem se basear no bem-estar do paciente com 

respaldo e segurança profissional e, tratando-se do âmbito 

neonatal, o tratamento da pele dos RNs deve ter atenção 

redobrada (SANTOS; COSTA, 2015; SHAEFER et al., 2016). 

É importante a equipe de enfermagem executar os 

cuidados ao neonato com o intuito de identificar as alterações 

apresentadas, pois todos os sinais que o recém-nascido 

apresentar deve ser interpretado pelos profissionais da área. 

Devido a existência de possíveis lesões cutâneas nesta fase do 

crescimento infantil, resultantes da exposição a temperaturas 

elevadas e perda de água na forma transcutânea para o 

ambiente, resultado pelos cuidados realizados de forma não 

sistematizada (PERRONE; OLIVEIRA, 2017). 

As complicações associadas à pele do RN acometem 

cerca de 80% em geral até o primeiro mês de vida, desta 

porcentagem, 25% desenvolvem ou desenvolverão algum 

episódio de infecção até seu terceiro dia de vida, tendo a pele 

como a principal porta de entrada (OLIVEIRA et al., 2015). 

Nesse contexto, emergiu as seguintes perguntas 

norteadoras do estudo: Que cuidados tissulares são 

desenvolvidos pela enfermagem nos RNs prematuros? O que a 

literatura científica aponta como importante no cuidado de 

enfermagem tissular com os RNs prematuros? 

Surgiram assim as hipóteses do estudo: Como a 

enfermagem realiza cuidados ao RN nos aspectos relacionados 

a integridade da pele e se possuem algum tipo de cuidado 
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sistematizado em relação à pele. Além disso, se a literatura 

científica sinaliza quais são os cuidados. 

É de significativa relevância investigar quais os cuidados 

executados pelo profissional da área de enfermagem, com 

intuito de manter a integridade da pele do RN. Cabendo 

ressaltar que este estudo poderá ser utilizado como referências 

para novas pesquisas.  

Objetivou-se neste Estudo: Conhecer os cuidados de 

Enfermagem associados à proteção tissular do RN prematuro; 

Identificar produções científicas que discorram sobre a temática 

em questão; Evidenciar cuidados tissulares executados pela 

equipe de Enfermagem ao RNPT e Descrever a participação da 

enfermagem na proteção tissular do RN prematuro.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Adotou-se como caminho para obtenção dos resultados, 

o estudo do tipo Revisão Integrativa (RI). 

A RI é uma modalidade de pesquisa que tem por objetivo 

sumarizar as pesquisas sobre o assunto construindo 

conclusões a partir da pergunta norteadora (CROSSETTI, 

2012). Nesse caso: Quais os principais cuidados de 

enfermagem associado a pele do RN prematuro? 

Segundo o autor supracitado, na revisão integrativa se 

permite a inclusão simultânea de pesquisas experimentais e 

não experimentais, combina dados da literatura teorizada e 

empírica, tendo vários propósitos, como definir conceitos, 

analisar questões de um determinado assunto ou ver 

perspectivas e percepções, rever evidências empíricas.  

Para se desenvolver esta proposta metodológica, 

requereu-se seguir seus seis passos (SOUZA; SILVA; 
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CARVALHO, 2010), a saber: Identificação do problema com 

construção de uma pergunta norteadora; Busca/ amostragem 

na literatura; Coleta de dados; Análise crítica dos estudos; 

Discussão dos resultados e Apresentação da RI. 

O processo da aquisição da literatura (segunda fase/ 

busca ou amostragem na literatura) deu-se, inicialmente, sendo 

escolhido os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Pele e 

Recém-Nascido Prematuro. Cruzou-se os termos com o 

operador boleando AND na Biblioteca Virtual em Saúde dia 26 

de junho de 2018. 

Utilizou-se como critérios de inclusão: idioma português, 

tipo de documento artigo, disponibilidade online e publicados 

entre os anos 2009 e junho de 2018 (últimos 10 anos). Foram 

considerados critérios de exclusão: textos duplicados e fontes 

cujo título e resumo não se adequavam a pergunta norteadora.  

Obteve-se 9 artigos, send esta a amostra final.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresenta-se a seguir a 4ª fase da Revisão Integrativa: 

análise crítica dos dados e a 5ª fase: discussão dos resultados. 

Tracou-se o perfil bibliométrico da amostra, enquadrando 

os artigos levantados de acordo com os seguintes aspectos: 

autor, ano, base e título (Tabela 1).  

 

TABELA 1- Descrição dos estudos incluídos na Revisão 
Integrativa, segundo o autor, ano da publicação, base de dados 
e título. 
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AUTOR, 
ANO 

BASE TÍTULO 

1. (2015) BDENF Cuidados de enfermagem com a pele do recém-
nascido pré-termo. 

2. (2012) 
 

LILACS Cuidados com a pele do recém-nascido: análise de 
conceito. 

3. (2012) 
 

BDENF A enfermagem e os (des) cuidados com a pele do 
prematuro. 

4. (2009) 
 

LILACS A pele do recém-nascido prematuro sob a avaliação 
do enfermeiro: cuidado norteando a manutenção da 
integridade cutânea. 

5. (2009) 
 

BDENF Cuidados intensivos com a pele do recém-nascido 
pré-termo. 

6. (2011) 
 

LILACS Eficácia do uso de membrana semipermeável em 
neonatos pré-termo na redução de perdas 
transepidérmicas. 

7. (2013) 
 

BDENF Percepção materna sobre o contato pele a pele 
com o prematuro através da posição canguru. 

8. (2017) 
 

BDENF Intervenção do enfermeiro às crianças atendidas no 
ambulatório de seguimento do recém-nascido de 
risco. 

9. (2017) LILACS Cuidados com a pele do recém-nascido prematuro: 
revisão integrativa 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A discussão dos resultados foi conduzida em quatro 

categorias temáticas advindas das evidências dos artigos, a 

saber: 1- Cuidados de enfermagem na mudança de decúbito, 2- 

Cuidados de enfermagem no banho do RN, 3- Cuidados de 

enfermagem na monitorização e   4- Cuidados de enfermagem 

na troca de curativos. 

 

Cuidados de enfermagem na mudança de decúbito 

 

A mudança de decúbito é um importante cuidado de 

prevenção para manter a integridade tissular do RNPT, 
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propiciando a distribuição dos pontos de pressão e com isso 

diminuindo a ocorrência de lesões (XAVIER, et al., 2012).  

Aredes, Santos e Fonseca (2017) afirmaram que a 

mudança de decúbito e o posicionamento dos RNs é uma 

medida preventiva utilizada para a diminuição de lesão, perda 

térmica e para oferecer conforto maior ao neonato, reduzindo 

alterações na anatomia tissular e contraturas. 

Mostra-se interessante a discussão acerca das 

possibilidades de atuação do profissional de enfermagem e 

contribuição no cenário de um trabalho colaborativo, para 

oferecer auxilio à equipe de enfermagem realizar 

procedimentos nos neonatos que estão na UTIN, onde é 

incrementado a continuação do cuidado (CASTRO; DUARTE; 

DINIZ, 2017). 

Araújo et al. (2012) ressaltaram a importância de avaliar 

o risco e o benefício de todo procedimento para cada paciente, 

pois alguns fatores podem aumentar o risco de lesões em 

prematuros causadas em UTIN. Estes, podem ser reduzidos 

com algumas providencias simples nas Unidades, como: 

manusear o paciente somente quando necessário e realizar 

mudança de decúbito com técnica correta. 

Quatro dos artigos desta RI evidenciaram que a 

mudança de decúbito é uma estratégia importante para o RN 

que estar na UTIN, conforme demostram: Xavier et al., (2012), 

Aredes, Santos e Fonseca (2017), Araújo et al. (2012) e Castro; 

Duarte e Diniz (2017).  Entretanto, Araújo et al. (2012) afirmam 

que convêm-se preservar o paciente/neonato, evitando o 

manuseio do mesmo. 

Os RNPT, normalmente, são mantidos na posição 

decúbito dorsal por muito tempo, pelo fato de estarem fazendo 

o uso de equipamentos de apoio à vida e porque esta posição 
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facilita a execução de cuidados pela equipe de enfermagem. 

Assim, para prevenir lesões, há necessidade da equipe de 

enfermagem alterne o decúbito com frequência, considerando 

a estabilidade do RNPT  através do monitoramento dos sinais 

vitais da criança, 

Preconiza-se a alternância de decúbito do RNPT cada 

2 ou 3 horas para prevenir lesões, incluído deformação cefálica, 

otimizando o desenvolvimento neurossensorial e psicomotor 

por aliviar pontos de pressão (SILVA; MOURA, 2015; 

PRESBYTERO; COSTA; SANTOS, 2010). Ademais, há 

necessidade de observação das estruturas de apoio adjacentes 

à pele, com vista ao apoio confortável e ambiente limpo e seco. 

Por ter pouco tecido subcutâneo, muscular e 

sensibilidade da pele diferenciada do adulto, a mudança de 

decúbito é essencialmente necessária no RNPT. Demonstra-se 

como outras métodos de auxílio: a utilização de estruturas de 

tecido acolchoadas, as quais promovem conforto, apoio às 

proeminências ósseas e simulação da estrutura intrauterina 

quando estas estão dispostas em circular (ADRIANO; FREIRE; 

PINTO, 2009). 

Acerca do rodízio de decúbito, sabe-se que é uma das 

prescrições da enfermeira (o), sendo parte da rotina operacional 

dos serviços de UTIN para manutenção da integridade da pele. 

A não realização da prescrição pode não favorecer o hábito e, 

em consequência de rodiziar, ocasionar lesões previníveias 

(AREDES; SANTOS; FONSECA, 2017). 

Silva e Moura (2015), Presbytero, Costa e Santos 

(2010), Adriano, Freire e Pinto (2009) e Aredes, Santos e 

Fonseca (2017) também afirmaram importância da prevenção 

de lesões, sendo a mudança de decúbito uma das medidas 

relevantes a ser realizadas nos RNPT. Ademais, Adriano, Freire 
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e Pinto (2009) também relataram a importância da mudança de 

decúbito associada às estruturas de tecido acolchoadas. 

O cuidado com a pele do RN precisa ser atividade 

prioritária, constante e dinâmica no decorrer de hospitalização 

do neonato na UTIN, independente do cuidado direto ou 

indireto, é essencial atender às necessidades humanas 

alteradas para garantir um cuidado satisfatório de enfermagem 

ao RNPT (FONTENELE, PAGLIUCA; CARDOSO, 2012). 

 

Cuidados de enfermagem no banho do RN  

 

O banho é um procedimento que requer elevada 

manipulação da equipe de enfermagem com o RN, 

representando um desafio para manter a temperatura deste. 

Além de sua fragilidade inerente à prematuridade, o RN 

também apresenta tendência à perda de temperatura corpórea 

com facilidade (BARCELLOS; ZANI, 2017). 

A hora do banho é o momento oportuno para os 

profissionais de enfermagem constatem lesões tissulares ou 

ricos para tais, através de uma avaliação minuciosa na pele, 

atentando-se a hiperemia (vermelhidão) e outras alterações na 

coloração, presença de flictenas (bolhas), exsudato (secreção), 

desidratação, perda sensorial, e/ou presença de infecções 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

Após o nascimento, o primeiro banho do neonato tem 

como objetivo diminuir a colonização de microorganismos e 

remover secreções maternas. O banho diário não deve ser 

apontado como desvantajoso ao RN, porém recomenda-se que 

o primeiro banho do RN seja após sete horas de nascido, 

quando os sinais vitais já estão estabilizados, podendo-se usar 

clorexidina a 0,25% em RNs que tenham a barreira epidérmica 
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íntegra, seguida de enxágue com água potável (ARAÚJO et al., 

2012 e PINTO; OLIVEIRA; BEDENDO, 2013). 

Porém, Martins e Tapia (2009) afirmaram que na UTIN 

o banho diário é considerado um procedimento desnecessário 

e impróprio em RN prematuro com idade gestacional inferior a 

32 semanas, sendo necessário a higienização das áreas 

genitais preferencialmente com água morna.  

Os autores dos artigos utilizados nessa RI convergem 

à recomendação do banho diário no RNPT, contudo Martins e 

Tapia (2009) enfatizou que o banho diário é apontado como 

procedimento dispensável, sendo que indispensável seria a 

higienização das partes íntimas. 

Adriano, Freire e Pinto (2009) referiram que, na 

realização do primeiro banho do RN, deve-se utilizar somente 

água morna até as primeiras duas a quatro semanas, afim de 

não extrair a toda gordura caseosa (vérnix). Após quatro 

semanas, pode-se introduzir um sabonete sem perfume, com 

pH neutro e em quantidade mínima, até três vezes na semana. 

Contrariando a evidencia supracitada, Barcellos e Zani 

(2017) apontam que o uso do sabonete no banho altera o pH 

da pele do RN, intervindo na proteção fisiológica, na formação 

da flora bacteriana cutânea e atividade das enzimas da 

epiderme, favorecendo a ruptura da gordura da superfície. 

Adriano, Freire e Pinto (2009) pronunciam-se sobre a 

introdução do sabonete no banho do RN após quatro semanas 

do nascimento, no qual o uso do mesmo deve ser em 

quantidade pequena e o pH do sabonete neutro. Para Barcellos 

e Zani (2017) o uso do sabonete no banho pode alterar a pH do 

RN, intercedendo na proteção da pele ocasionando lesões e 

desidratação. 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM ASSOCIADOS À PELE DO RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO 

 
 

O banho no RNPT em UTIN é um cuidado habitual, que 

traz benefícios, proporcionando conforto maior ao RN, ao ser 

observado um relaxamento durante o este e, logo após, a 

diminuição do grau de agitação. O banho também pode 

interferir na proteção fisiológica da pele, provocando o aumento 

do pH, que irá alterar a flora microbiana normal (SILVA; 

MOURA, 2015 e PUGLIESIL et al., 2009). 

A pele do RN tem risco de integridade tissular 

prejudicada maior e a utilização dos lenços de limpeza por 

causar uma remoção repetitiva, aumentando a facilidade de 

causar lesões. Como intervenção, na higienização do períneo, 

recomenda-se a realização com água morna e algodão e o uso 

de medicamentos tópicos protetores/ de barreira, de acordo 

com a prescrição médica (CASTRO; DUARTE; DINIZ, 2017). 

Araújo et al., (2012) destacam a necessidade ao trocar 

a fralda, na qual precisa-se ser observado a presença de 

dermatite, por estar relacionado a higienização do períneo. As 

fraldas descartáveis e pomadas antibióticas podem irritar a pele 

dos neonatos com frequência, e deste modo, causar infecções 

secundárias, como monilíase. Ademais, o meio úmido, 

frequentemente, otimiza a  meceração da pele por potencializar 

retenção de urina e fezes e meio aquoso. 

Martins e Tapia (2009) afirmaram que o uso de óleos, 

como petrolato, girassol e canola, trazem benefícios à pele, 

protegendo a integridade do extrato córneo e hidratando a pele, 

diminuindo os riscos de infecções em prematuro, inclusive, 

preconizaram a aplicação duas vezes ao dia nas primeiras duas 

semanas de vida (MARTINS; TAPIA, 2009). 

Atenta-se aqui também a recomendação de não se 

utilizar produtos tópicos em RNPM que estão sob fototerapia, 
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pois  há riscos de queimaduras se a luz incidir na pele com óleos 

ou hidratantes (HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

O cuidado com a pele do RNPT requer maior atenção, 

por este apresentar fragilidade e imaturidade da epiderme. 

Deste modo, necessita-se de estudos que  valorizem a 

prevenção da integridade tissular como fator principal de 

prevenção de infecção. Ao realizar o cuidado no RNPT, dever-

se ter discernimento em avaliar as condição e características do 

neonato (SILVA; MOURA, 2015 e ARAÚJO et al., 2012). 

 

Cuidados de enfermagem na monitorização 

 

Silva e Moura (2015) afirmam que o uso de dispositivos 

de apoio a vida é necessário para auxiliar na promoção do 

cuidado. Santos e Costa (2015) apontam que os cuidados na 

monitorização, o uso dos diversos dispositivos (como tubos 

orotraqueias, CPAP, oxímetro, eletrodos cardíacos, cateteres e 

ventilação mecânica) são apontados como principais 

responsáveis por lesões tissulares no RN, sendo que mais de 

50% das lesões tissular é referente ao uso desses dispositivos. 

Podendo parecer simples e rotineiro, os cuidados da 

equipe de enfermagem no RNPT são indispensáveis, pois 

durante a hospitalização na UTIN ele é submetido a vários 

procediemntos, nos quais são utilizados dispositivos, como, 

sensores e eletrodos para monitorar os parâmetros vitais 

(FONTENELE; PAGLIUCA; CARDOSO, 2012). 

Aredes, Santos e Fonseca (2017) afirmaram que é de 

responsabilidade da enfermagem inserir e manterr medidas 

preventivas em relação à pele dos RNs, como: realizar o rodízio 

dos dispositivos, que por esta em contato direto com a pele 

pode causar lesões. 
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Os autores supracitados nesta RI relatam a importância 

de rodiziar sensores e utilizar fixações com interface de 

materiais, evitando o contato direto com a pele do neonato, Ex: 

colocar o oxímetro com compressa de gaze em interface com 

esparadrapo/ micropore/ fita. Ademais, atenta-se a alternar os 

sensores nos membros sempre avaliando a área e higienizando 

o oxímetro e os eletrodos. 

Adriano, Freire e Pinto (2009) indicam o uso de 

eletrodos cardíacos de resina vegetal por diminuir as lesões 

tissular, tendo uma remoção fácil sem lesar a pele, e ainda 

apresenta um tamanho menor que os convencionais. 

Adriano, Freire e Pinto (2009), Fontenele, Pagliuca e 

Cardoso (2012) e Martins e Tapia (2009) relatam que, na 

monitorização, deve-se ter um cuidado redobrado na colocação 

e retirada/deslocamento dos dispositivos após suspensão do 

uso, bem como fazer o uso de coberturas especiais (Iv fix, 

tegarderm, filme transparente) para evitar deslocamento das 

camadas tissulares, em virtude de pouca aderência entre as 

camadas da pele. 

Preconiza-se que os profissionais de enfermagem 

observem os locais onde existem dispositivos de monitorização, 

se na área adscrita há hiperemia, edema e outros sinais 

importantes, bem como a relação monitorização e 

posicionamento do RNPT a fim de evitar áreas de compressão 

(Ex: eletrodo de monitorização cardíaca e o RNPT em decúbito 

ventral). 

Ressalta-se a importância do profissional de 

enfermagem habilitado para aprender e entender as 

necessidades individuais cada RNPT. É preciso de um cuidado 

humanizado em cada procedimento, bem como cuidados 

diários e contínuos, observando respostas comportamentais e 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM ASSOCIADOS À PELE DO RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO 

 
 

fisiológicas de cada neonato, podendo então realizar um plano 

de cuidado específico e eficaz (FONTENELE; PAGLIUCA; 

CARDOSO, 2012). 

A equipe de enfermagem exerce um trabalho 

desafiador nas UTINs, e de grande responsabilidade, 

otimizando a qualidade de vida dos RNPT. Por isso, a 

importância do manuseio apropriado da pele do prematuro, é 

um detalhe essencial nos cuidados prestados (MARTINS; 

TAPIA, 2009). 

 

Cuidados de enfermagem na troca de curativos 

 

A troca de curativo representa um dos cuidados de 

enfermagem necessário aos RNPT que já tem integridade de 

pele prejudicada em UTIN. Esta atividade pode diminuir o risco 

de infecção cruzada entre os RNs, garantindo a melhora do 

estado geral e local (SILVA et al., 2017). 

Adriano, Freire e Pinto (2009) afirmaram que os 

adesivos usados na UTIN para fixar cateter venoso, tubo 

endotraqueal e outros, podem lesionar vigorosamente à pele 

dos RNPT, podendo retirar as camadas superficiais ou até 

mesmo a epiderme ao remover. 

Segundo Castro, Duarte e Diniz (2017) a lesão de pele 

está diretamente ligada ao risco de infecções de pele com o 

índice de 7% nos recém-nascidos, podendo ser referente ao 

peso dos RNs, por não ter sido imunizado com a vacina BCG 

ou por não ter completado 2000g. 

A assistência ao RNPT tem se tornado preocupante em 

relação à prevenção e tratamento de lesões de pele, por exigir 

um cuidado individual, considerando que a pele destes é fina, 

delicada e extremamente sujeita às lesões. Logo, que para a 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM ASSOCIADOS À PELE DO RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO 

 
 

enfermagem manter a integridade da pele, necessita-se de 

cuidados contínuos, fixações seguras, e realizar alguns 

procedimentos sem causar nenhuma lesão. Isto, pois, 

representa um grande desafio (GURGEL et al., 2011). 

Araújo et al., (2012) afirmaram que há necessidade de 

destaque aos estudos da enfermagem que valorizam a 

prevenção da integridade tissular como fator principal de 

prevenção de infecção. 

Adriano, Freire e Pinto (2009), Castro, Duarte e Diniz 

(2017) e Araújo et al. (2012) relatam que, ao fixar e remover 

adesivos, deve-se evitar o uso de solventes, pois estes podem 

ser absorvidos pela corrente sanguínea do RN. Enfatiza-se 

também, que a equipe de Enfermagem a principal responsável 

pela integridade da pele do RNPT.  

O álcool a 70% é um antisépticos que pode causar 

lesões iatrogênicas na pele, como queimaduras, além de poder 

ser absorvido, não sendo indicado na utilização da pelo dos 

RNPT nas UTIN (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009). Em 

substituição, uma rotina prescrita é a clorexidina não alcoólica. 

A utilização de adesivos para fixar eletrodos, cateteres 

e outros dispositivos também é rotina das UTIN. É necessário 

que sejam desenvolvidos outros estudos com vista a criação de 

melhores coberturas de pele, além de definições de protocolos 

de cuidados de enfermagem baseado em literaturas e 

experiências clínicas exitosas (AREDES; SANTOS; FONSECA, 

2017). 

Ferimentos com adesivos só ocorrem quando este é 

colado/ retirado da pele sem o conhecimento correto do 

profissional, podendo extrair a epiderme do RNPT ou deslocar 

camadas de pele (SILVA; MOURA, 2015). A utilização de 

esparadrapo, por exemplo, pode causar o deslocamento 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM ASSOCIADOS À PELE DO RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO 

 
 

epidérmico, sendo sugerido outras coberturas mais delicadas e 

com melhor fixação (HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

Deve-se realizar a fixação dos dispositivos usados na 

monitorização com cautela, e se tiver indicação estabelecida. 

Martins e Tapia (2009) indicam o micropore como fonte adesiva 

de materiais, no entanto, este adesivo ou qualquer outro que 

tenha um potencial maior de ligação deve ser colocado sobre 

uma cobertura fina de hidrocolóide ou filme transparente na 

pele do prematuro. 

Acerca da remoção do adesivo, esta precisa ser 

procedida de forma minuciosa, fazendo o uso de gaze 

umedecida em solução salina ou óleo mineral, facilitando a 

remoção e evitando lesões de pele (SANTOS; COSTA, 2015).  

Em curativos cirúrgicos ou de cateteres, para diminuir a 

frequência das trocas, é usado filme adesivo transparente ou 

hidrocolóide. Cobertura adesiva transparente ou membrana 

semipermeável podem ser usadas para impossibilitar as 

grandes perdas hídricas.  

Ademais, recomendam-se suaves massagens 

hidratantes (ARAÚJO et al., 2012; GURGEL et al., 2011). 

Santos et al. (2013) aponta que o método Canguru  faz parte 

também dos cuidados ao RNPT, otimizando o aquecimento 

ideal da pele do RNPT. A enfermagem utiliza esse mecanismo 

para criar ou complementar o vínculo entre a mãe, a família e o 

RNPT durante o processo de internação e após a alta 

hospitalar. 

Aredes, Santos e Fonseca (2017) sinalizam que na 

UTIN é contínuo a realização de procedimentos invasivos, 

podendo levar a violação da pele do RNPT, como durante 

punções venosas ou arteriais. Neste tocante, são cuidados 

recomendados: evitar a exposição desnecessária da criança, 
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manter o ambiente termorregulável com incubadoras com 

controle de umidade, aplicar corretamente produtos prescritos 

para pele e utilizar anotações de enfermagem descrevendo 

características da lesão. 

A enfermagem realiza ações com suporte do 

conhecimento científico, considerando os fatores de riscos e 

realizando os encaminhamentos/ comunicação precisa Assim 

sendo, necessita-se avaliar a lesão antes (sinais e sintomas e 

aspecto), relacionado a competência teórica do enfermeiro; 

realizar os curativos com técnica correta (estéril ou limpa) a 

depender do tipo de lesão associada (infectada, limpa fechada, 

aberta); utilizar substâncias preconizadas para pele do 

prematuro (ex: clorexidina não alcoólica); executar a prescrição 

farmacológica e proceder com as anotações em prontuário, 

bem como seguir rotinas implantadas na UTIN e estimular a 

equipe de técnicos de enfermagem a informar qualquer 

alteração tissular evidenciada durante observação (CASTRO; 

DUARTE; DINIZ, 2017). 

A assistência de enfermagem qualificada é 

indispensável na UTIN, sendo a elaboração e execução de 

protocolos de cuidados com a pele ao RN um dos métodos para 

estabelecer cuidados na troca de curativos. A elaboração dos 

protocolos deve ser feita em conjunto e sua execução com  

prévia capacitação da equipe (ARAÚJO et al, 2012) 

 

CONCLUSÕES  

 

 O estudo alcançou os objetivos, ao passo em que 

evidenciou os cuidados de enfermagem associados à proteção 

tissular do RN prematuro, identificar nove produções científicas 

que discorreram acerca da temática, evidenciou os cuidados 
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tissulares executados pela equipe de enfermagem ao RNPT e 

descreveu a participação da enfermagem na proteção tissular 

do RN prematuro.   

 Os principais cuidados tissulares de enfermagem estão 

relacionados à monitorização, troca de curativos, realização do 

banho e alternância do decúbito. 

Convem-se otimizar o trabalho em equipe, em especial 

entre os técnicos de enfermagem e o enfermeiro, para a 

comunicação eficaz e prevenção/promoção da saúde. 

Ademais, ressalta-se a importância da formação continuada, 

considerando o conhecimento, as habilidades e as atitudes do 

enfermeiro em UTI Neonatal. 

Este estudo tem como limite ser uma RI, utilizando o 

idioma português e considerando os últimos 10 anos. Neste 

contexto, sugere-se a realização de outros estudos com 

metodologia exploratória descritiva para melhor análise do 

objeto de estudo, bem como revisões de literatura em base de 

dados internacionais, com evidências incluindo publicações em 

múltiplas línguas para otimizar o conhecimento neste sentido. 
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RESUMO: O avanço das novas formas de cuidado e de 
assistência estão sendo desenvolvidas para melhoria do 
cuidado pautado em tecnologias e procedimentos cada vez 
mais complexos. Com isso, surge na prática da enfermagem, a 
utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), em 
neonatos, que requerem assistência mais precisa quando 
necessitam de internações por tempo prolongado. Assim, exige 
tratamento específico e minucioso da enfermagem com o 
manuseio desse dispositivo sendo essencial na assistência 
especialmente, nas Unidades de Terapias Intensivas Neonatais 
(UTIN). Sendo assim, o objetivo do estudo foi compreender os 
cuidados de enfermagem com a utilização do PICC em UTIN. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde foram 
utilizados artigos científicos nas bases LILACS e MEDLINE, 
periódicos BDENF e revistas na SCIELO. Os resultados foram 
organizados em três categorias que trataram sobre o PICC, 
utilização em UTIN e os cuidados de enfermagem com esse 
dispositivo. Percebe-se que os enfermeiros possuem 
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conhecimento sobre os cuidados com o manejo e utilização do 
PICC, especialmente àqueles que já possuem habilitação para 
a inserção do dispositivo, sendo o objetivo do estudo alcançado. 
Fomenta-se que os profissionais busquem aperfeiçoamento 
para a inserção desse tipo de dispositivo e as instituições 
hospitalares devem incentivar seus funcionários a buscarem 
cursos de aperfeiçoamento visando melhoria na assistência 
prestada ao neonato.  
Palavras-chave: Cateter Venoso Central; Cuidados de 
Enfermagem; Neonatologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço tecnológico e o constante 

desenvolvimento técnico-científico, houve uma modificação do 

perfil das crianças internadas, demandando dos profissionais 

de enfermagem cuidados mais complexos e procedimentos 

mais invasivos para a garantia da sobrevivência desta clientela, 

permitindo assim o aumento da sobrevida de recém-nascidos 

(RNs), especialmente prematuros (GOMES; NASCIMENTO, 

2013). 

 Dentre os grandes avanços tecnológicos observados no 

campo da saúde, destaca-se o cateterismo venoso central, 

também conhecido como cateter central de inserção 

periférica/PICC (Peripherally Inserted Central Catheter), que 

vem sendo utilizado como alternativa de acesso venoso estável 

e eficaz para neonatos criticamente enfermos, exigindo assim 

dos enfermeiros, conhecimentos técnicos e específicos em 

relação ao seu manuseio, a fim de evitar complicações e 

proporcionar uma assistência de qualidade, contribuindo para a 
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diminuição do tempo de internação e dos custos hospitalares 

(GOMES; NASCIMENTO, 2013).  
 O dispositivo utilizado para o PICC apresenta 

características de ser longo e flexível, com comprimento que 

varia de 30 a 70 cm, em média. Tem diâmetro externo, cuja 

unidade é conhecida como French-Fr (equivalente a 0,3 

milímetros) e o calibre dos cateteres variam entre 1.0 até 6.0 Fr 

(COSTA et al., 2015). 

 Ainda segundo o autor supracitado, o PICC é inserido 

através de uma veia superficial da extremidade do corpo que, 

com o auxílio de uma agulha introdutora, progride até a veia 

cava superior ou inferior, por suas condições de cateter central. 

 Todavia, seu uso apresenta também algumas 

desvantagens, como: necessidade de pessoal habilitado e 

especializado na inserção e manutenção; monitorização 

rigorosa; radiografia, para localização da extremidade do 

cateter; contraindicado para infusões rápidas e/ou volumosas, 

a exemplo de hemocomponentes, além de ser um 

procedimento que requer planejamento (MOTTA et al., 2011). 

 Sendo a enfermagem a ciência que se dedica ao cuidado 

do ser humano, destaca-se a importância destes profissionais 

nos cuidados dispensados ao público neonatal nas Unidades 

de terapias Intensivas Neonatal (UTIN). Esse estudo contribuirá 

para ampliação da temática no campo da assistência de 

enfermagem neonatal, favorecendo ao cuidado integral em 

saúde. 

Assim, esse estudo tem como objetivo compreender os 

cuidados de enfermagem na utilização do PICC nessas UTIN’s. 

MATERIAIS E MÉTODO 
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 O presente estudo utilizou como método a revisão 

integrativa da literatura, a qual tem como finalidade reunir e 

resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema 

investigado permitindo buscar, avaliar e sintetizar as evidências 

disponíveis para contribuir com o desenvolvimento do 

conhecimento na temática (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

 Para o levantamento das produções existentes utilizou-

se a BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), nas seguintes bases de 

dados: LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e MEDLINE (Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica), revistas na BDENF (periódicos 

da enfermagem) e Scielo (Scientific Electronic Library Online). 

 Foram utilizados os seguintes descritores em Ciências 

da Saúde – DeCS: neonatologia; cateteres venosos centrais; 

cuidados de enfermagem, obtendo-se inicialmente 46 artigos. A 

busca ocorreu durante o mês de Janeiro de 2018. 

 Como critérios de inclusão foram escolhidos artigos que 

abordassem os cuidados de enfermagem com a utilização do 

PICC, artigos de revisão publicados recentemente nos últimos 

anos (2011 a 2016) e textos completos em língua portuguesa. 

 A avaliação dos resumos e as produções que atenderam 

os critérios previamente estabelecidos foram selecionadas para 

este estudo e lidas na íntegra. Foram excluídas as monografias 

e teses que não atendiam ao objeto do estudo. Após a utilização 

desses critérios, obteve-se um total de 15 artigos para a revisão. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Os artigos utilizados foram agrupados através de tabela 

em ordem crescente, de acordo com a citação no texto. A 

discussão foi organizada em três categorias temáticas. 

Tabela 1. Autores utilizados na revisão integrativa 

Nº. Autores Revistas/Bases 

de 

Dados/Páginas 

Periódicos Ano 

01 GOMES, A.V.O.; 

NASCIMENTO, 

M.A.L. 

SCIELO Rev. Esc. 

Enferm. 

2013 

02 COSTA, P; 

KIMURA, A.F.; 

BRANDON, D.H.; 

PAIVA, E.D.; 

CAMARGO, P.P. 

SCIELO Rev Latino - 

Am Enferm 

2015 

03 MOTTA, N.P.; 

FIALHO, A.F.; 

DIAS, V.A.M.I.; 

NASCIMENTO, L. 

Google 

Acadêmico 

HU Revista 2011 

04 OLIVEIRA, C.R.; 

NEVE, E.T.; 

RODRIGUES, 

E.C.; 

ZAMBERLAN, 

K.C.; SILVEIRA, 

A. 

MEDLINE Esc Anna Nery 2014 
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05 SWERTS, C.A.S.; 

FELIPE, A.O.B.; 

ROCHA, K.M.; 

ANDRADE, 

C.U.B. 

LILACS Rev. Eletr. Enf. 2013 

06 VIEIRA, A.O.; 

CAMPOS, F.M.C.; 

ALMEIDA, D.R.; 

ROMÃO, D.F.; 

AGUILAR, V.D.; 

GARCI, E.C. 

BDENF Rev Eletrônica 

Gestão Saúde 

2013 

07 BELO, M.P.M.; 

SILVA, R.A.M.C.; 

NOGUEIRA, 

I.L.M.; MIZOGUTI, 

D.P.; VENTURA, 

C.M.U. 

MEDLINE Rev. bras. 

enferm. 

2012 

08 MONTES, S.F.; 

TEIXEIRA, J.B.A.; 

BARBOSA, M.H.; 

BARICHELLO, E. 

SCIELO Enfermería 

global 

2011 

09 JOHANN, D.A.; 

DELAZZARI, 

L.S.M.; 

PEDROLO, E.; 

MINGORANCE, 

P.; ALMEIDA, 

SCIELO Rev Esc 

Enferm 

2012 
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T.Q.R.; DANSKI, 

M.T.R. 

10 LIENEMANN, M.; 

TAKAHASHI, 

L.S.; SANTOS, 

R.P.  

SCIELO Rev Fac Ciênc 

Méd 

2014 

11 DANSKI, M.T.R.; 

MINGORANCE, 

P.; JOHANN, 

D.A.; VAYEGO, 

S.A.; LIND, J. 

SCIELO Rev Esc 

Enferm 

2016 

12 CASTRO, M.P.; 

RUGOLO, 

L.M.S.S.; 

MARGOTTO, 

P.R. 

SCIELO Rev. bras. 

ginecol. obstet. 

2012 

13 JANTSCH, L.B.; 

NEVES, T.; 

ARRUÉ, A.M.; 

KEGLER, J.J.; 

OLIVEIRA, C.R. 

BDENF Rev Baiana 

Enferm 

2014 

14 PETRY, L.; 

ROCHA, K.T.; 

MADALOSSO, 

A.R.M.; 

CARVALHO, 

SCIELO Rev Eletr 

Enferm 

2012 
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R.M.A.; 

SCARIOT, M. 

15 COSTA, L.C.; 

PAES, G.O. 

SCIELO Rev Esc 

Enferm 

2012 

16 MONTEIRO, 

A.P.T.P.; VIANA, 

J.C.; BATISTA, L. 

BDENF Rev. bras. 

enferm. 

2015 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

A discussão foi organizada em categorias temáticas, 

tais como: O Cateter Venoso Central de Inserção Periférica 

(PICC) como inovação do cuidado neonatal, facilidades e 

dificuldades na utilização do PICC em UTI Neonatal e cuidados 

de enfermagem com o PICC em UTI Neonatal, apresentadas a 

seguir: 

 
O Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) 

como inovação do cuidado neonatal 

 O PICC é um longo dispositivo intravascular central 

composto por materiais bioestáveis de baixa trombogenicidade, 

inserido através de uma veia periférica e posicionado na veia 

cava superior ou inferior (OLIVEIRA et al., 2014; SWERTS et 

al., 2013; VIEIRA et al., 2013). 

 Ainda segundo os mesmos autores trata-se de um 

cateter cuja extremidade terminal localiza-se em um grande 

vaso – aorta, artéria pulmonar, veia cava superior, veia cava 

inferior, veias braquiocefálicas, veias jugulares internas, veias 

subclávias e veias femurais. Sua composição é de silicone e 

poliuretano que confere a característica de flexibilidade.  
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 De acordo com os artigos revisados, as veias do membro 

superior direito, tais como a basílica e cefálica, são os principais 

vasos de escolha para a inserção do PICC devido a uma maior 

facilidade de progressão, centralização e fixação do mesmo.  

 A veia basílica é considerada como primeira escolha, 

pois sua opção se da pela maior quantidade de características 

anatômicas favoráveis, tais como: maior calibre, menor número 

de válvulas e localização. Como segunda opção utilizada, a veia 

cefálica, que também apresenta anatomia favorável, 

semelhante à veia basílica (SWERTS et al., 2013). 

 Por se tratar de um dispositivo com inovação tecnológica 

na área da saúde, em especial na enfermagem, o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), em 2001, emitiu uma 

resolução que normatizou a passagem do PICC por enfermeiro 

desde que este habilitado e com capacitação para este fim 

(COFEN, 2001). 

 Nas bibliografias utilizadas, o tempo de permanência do 

dispositivo variou conforme sua necessidade, corroborando 

com a literatura, de ser mantido até o final da terapia 

intravenosa, excetuando-se em situações que apareçam sinais 

flogísticos no sítio de inserção ou ao longo do trajeto venoso, 

trombose ou obstrução (BELO et al., 2012). 

 Dois tipos de material de cateter são produzidos para a 

população de neonatos: o de poliuretano e o de silicone, sendo 

este último o mais utilizado devido à maior flexibilidade e 

resistência quando comparados aos de poliuretano (BELO et 

al., 2012).  

 Existem disponíveis no mercado os cateteres em lúmen 

único (mono lúmen) e duplo (duplo lúmen). O cateter de duplo 

lúmen é apropriado a neonatos que recebam nutrição 
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parenteral total em tempo prolongado, múltiplos medicamentos 

e disposição de um acesso venoso seguro e funcional favorável 

à sobrevivência (MONTES et al., 2011). 

 Por ser um dispositivo central, o PICC proporciona maior 

hemodiluição da terapia intravenosa administrada, contribuindo 

para a redução dos riscos associados à infiltração, equimoses, 

hematomas e extravasamentos no tecido subcutâneo além de 

possibilitar uma assistência ambulatorial segura e integral, com 

maior relação custo-benefício (JOHANN et al., 2012). 

 Em linhas gerais, a inserção do dispositivo ocorre em 

diferentes etapas que se iniciam desde a paramentação e 

antissepsia do profissional que irá realizar o procedimento, a 

escolha do tamanho que varia a cada neonato até o correto 

manuseio e inserção do cateter. 

 O procedimento requer um ambiente calmo, com boa 

luminosidade, equipe preparada para agir em casos de 

incidentes e dispor de tecnologia dura, como Raios X para 

corrigir possível inadequação do cateter. 

 Após a identificação da via, posicionamento do paciente 

e verificação da medida do comprimento do cateter, algumas 

etapas deverão ser seguidas se forma cronológica e síncrona 

para que aja sucesso no procedimento.  

 Essas etapas são: abertura completa do material com 

colocação de campo estéril sob o local da punção, antissepsia, 

lubrificação do cateter com solução salina, medição do 

comprimento aplicação do torniquete, execução de 

venopunção, retirada da agulha da bainha introdutória e 

inserção do cateter periférico (VIEIRA et al., 2013; 

LIENEMANN; TAKAHASHI; SANTOS, 2014). 
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 Posteriormente, realiza-se o teste de permeabilidade do 

cateter, retirada do campo fenestrado, limpeza do local de 

inserção, fixação do cateter, fechamento do sistema, 

confirmação radiológica da posição da ponta do cateter e 

limpeza do sítio de inserção, se necessário (VIEIRA et al., 2013; 

LIENEMANN; TAKAHASHI; SANTOS, 2014). 

 Sendo assim, o PICC torna-se um procedimento 

indispensável no cotidiano dos serviços hospitalares aos 

pacientes que requerem maior tempo de permanência e que 

exigem tratamento específico e minucioso, evitando assim 

maior estresse relacionado às múltiplas punções e 

procedimentos invasivos.  

 Logo, a escolha do PICC como acesso venoso no 

período neonatal requer do profissional habilidade e experiência 

em punções venosas periféricas, conhecimento de anatomia e 

histofisiologia da rede vascular e possíveis complicações que 

podem decorrer com esse tipo de procedimento (DANSKI et al., 

2016; LIENEMANN; TAKAHASHI; SANTOS, 2014). 

 

Facilidades e dificuldades na Utilização do PICC em UTI 

Neonatal 

 

 A prematuridade é considerada uma das principais 

causas de internação em unidades neonatais e a principal 

responsável por altas taxas de morbimortalidade que acometem 

o período neonatal (CASTRO; RUGOLO; MARGOTTO, 2012). 

 A população neonatal que mais utiliza esse dispositivo 

inclui prematuros, cardiopatas, recém nascidos (RNs) com 

desconforto respiratório e/ou infecções respiratórias graves e 
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aqueles submetidos a procedimentos cirúrgicos em geral 

(JANTSCH et al., 2014). 

 Segundo os mesmos autores e de acordo com as 

literaturas estudadas, existem inúmeras vantagens para esses 

bebês, à equipe multidisciplinar e à instituição, com a utilização 

do PICC como garantia de uma via de infusão eficaz e 

diminuição de punções venosas.  

 Dentre as vantagens da utilização do PICC, destacam-

se a preservação da rede venosa diminuindo significativamente 

as múltiplas punções periféricas, menor risco de infecções e 

restrição da mobilidade, diminuição da dor e desconforto, 

inserção segura, realização no leito e equipe de saúde 

habilitada para sua realização (PETRY et al., 2012). 

 O dispositivo ainda contribui para a minimização da 

manipulação necessária ao emprego da técnica, diminuição de 

repetidas punções sem sucesso, não exigência de técnica 

cirúrgica para implantação e permanência por período 

prolongado de acordo com as recomendações do fabricante 

(PETRY et al., 2012; DANSKI et al., 2016). 

 O RN que apresenta indicação para esse tipo de cateter, 

demanda de uma terapia prolongada com um período maior de 

internação, exigindo assim, um dispositivo seguro e mais eficaz 

acarretando em diminuição dos custos hospitalares com 

acessos periféricos. 

 De acordo com as literaturas estudadas, geralmente o 

PICC, quando bem inserido e com os devidos cuidados de 

forma correta e asséptica mantêm-se preservado por um tempo 

bem superior a uma semana, sem nenhuma complicação ou 

indicação de retirada. 
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 Porém algumas complicações podem estar relacionadas 

ao uso do PICC como oclusão, extravasamento, migração da 

ponta e trombose, capaz de reduzir o tempo de permanência do 

dispositivo. O sucesso na implementação da terapêutica 

medicamentosa relaciona-se a sobrevida de neonatos (DANSKI 

et al., 2016; COSTA; PAES, 2012). 

 Atualmente existem algumas limitações para seu uso 

ocorrendo devido à falta de conhecimento e capacitação dos 

profissionais de enfermagem relacionada ao procedimento, 

sendo necessário aperfeiçoamento quanto às técnicas 

adequadas de manuseio do dispositivo, visto que existem várias 

particularidades relacionadas ao seu uso na UTIN. 

 As dificuldades encontradas com a utilização do 

dispositivo são de profissionais habilitados para a inserção e 

utilização do cateter, complicações que o dispositivo pode 

acarretar, como oclusão, aparecimento de sinais flogísticos, 

sinais de trombose, migração do cateter ou até mesmo sua 

remoção acidental. 

 Sendo assim, faz-se necessária uma avaliação 

multidisciplinar detalhada quanto à necessidade da utilização 

deste dispositivo, com uma análise bem apurada das vantagens 

e desvantagens mediante uma complexidade maior de 

cuidados, para que assim o neonato obtenha um tratamento 

adequado e holístico. 

 

Cuidados de Enfermagem com o PICC em unidade de 

terapia intensiva neonatal 

 

 Observa-se que os dados relacionados aos cuidados de 

enfermagem são descritos em variados artigos e apresentam 
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semelhanças como indicação, vantagens, desvantagens, 

menor risco de complicações, técnicas de curativo assépticas, 

permeabilidade e avaliação do sítio de inserção que devem ser 

observadas antes da instalação do cateter até a sua retirada. 

 Percebeu-se que ao longo da descoberta do PICC, que 

esse dispositivo foi tecnologicamente aperfeiçoado e que o 

enfermeiro conquistou espaço para manuseá-lo, deste que 

habilitados, conforme a resolução do COFEN Nº 258/2001. 

 São considerados como cuidados de enfermagem a 

técnica de inserção asséptica, material adequado, equipe 

treinada para a manipulação, técnica de reconhecimento de 

veias periféricas calibrosas e curativos que promovam barreira 

máxima de proteção e fixação (DANSKI et al., 2016). 

 A manutenção do dispositivo requer a atenção dos 

profissionais devido à significativa incidência de eventos 

adversos e complicações que poderão advir de cuidados 

inadequados, certificando assim, a segurança do recém-

nascido.  

 É importante a capacitação e educação permanente de 

toda a equipe de enfermagem quanto ao manuseio do 

dispositivo, promovendo estratégias que visem à qualificação 

da assistência, evitando iatrogenias e utilização de vias com 

maiores risco de infecções por corrente sanguínea. 

 Nos casos em que o cateter não estiver em uso, a técnica 

de heparinização pode ser utilizada com uma solução composta 

por água destilada e heparina, administrando-se antes da 

utilização ou troca da solução heparinizada, devendo-se lavar o 

cateter com solução fisiológica (SWERTS et al., 2013). 

 No que diz respeito ao período de permanência do 

cateter, alguns autores corroboram do mesmo senso crítico ao 
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utilizar-se desse dispositivo com um tempo prolongado em 

UTIN. 

 Com base na afirmação de Monteiro, Viana e Batista 

(2015) referem que o cateter não tem um período determinado 

para ser retirado e como nas UTIN há um público de clientes 

que permanecem longos períodos internados, os mesmos são 

beneficiados com a utilização deste dispositivo como 

modalidade terapêutica segura e eficaz. 

 Portanto, o enfermeiro tem um papel de fundamental 

importância relacionado à avaliação da rede venosa 

anteriormente à instalação para preservação da veia de escolha 

e posteriormente com o objetivo de identificar sinais de 

processo inflamatório-infeccioso e outras complicações que 

porventura surjam. 

 Destaca-se, como fator indispensável, a capacitação do 

enfermeiro e da equipe de enfermagem para manuseio do 

dispositivo visto que os eventos adversos tais como lesões, 

infiltrações e risco de infecções do cateter estão relacionadas 

principalmente às práticas inadequadas de manutenção e 

manipulação do dispositivo. 

 Sendo assim, a assistência de enfermagem em UTIN 

deve possuir uma visão humanizada e holística para os recém-

nascidos que necessitarão de cuidados contínuos, buscando 

sempre minimizar o sofrimento destes pacientes e oferendo 

suporte familiar adequado e contínuo com uma assistência 

integral. 

 

  



CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM O CATETER VENOSO CENTRAL DE 
INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

CONCLUSÕES 

 

 Os profissionais dos artigos estudados demonstraram 

conhecimento a respeito da prescrição do PICC assim como os 

cuidados adequados aos pacientes em uso deste dispositivo.  

 Observou-se, no entanto, um melhor desempenho nas 

questões e manejo referentes à prática profissional dos 

enfermeiros tecnicamente treinados e habilitados para a 

inserção do dispositivo em neonatos, atendendo assim ao 

objetivo proposto na pesquisa. 

 Diante do exposto, evidencia-se que se faz necessário 

investimento na educação permanente, da equipe de 

enfermagem, para o cuidado integral e qualificado ao paciente 

em UTIN. Nesse sentido, a disponibilidade de cursos de 

aperfeiçoamento voltados para a inserção do PICC e aos 

cuidados que a equipe de enfermagem deverá prestar ao 

cliente, são fundamentais na continuidade da assistência. 

 Com isso, sugere-se que as universidades e instituições 

de saúde fomentem mais estudos que propiciem a construção 

de novos conhecimentos e posturas, dos profissionais de 

enfermagem, além da disponibilidade de trabalhos acadêmicos 

nas bibliotecas virtuais referente ao assunto no que se refere ao 

manejo do PICC no período neonatal. 

 O principal objetivo e diferencial do profissional 

enfermeiro consistem em oferecer atendimento holístico ao 

cliente da UTIN, considerando sua família e orientando-a 

quanto à importância da realização de todos os procedimentos, 

oferecendo apoio psicológico, escuta qualificada para facilitar 

uma melhor adesão ao tratamento e humanização durante a 

assistência prestada. 
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 Assim, a assistência aos pacientes com indicação ao uso 

de PICC ainda se constitui um desafio para o enfermeiro, já que 

o cuidado dispensado ao neonato depende diretamente do 

gerenciamento adequado das ações assistenciais, que são 

pautadas na qualidade e eficácia para sua realização, bem 

como boa comunicação entre a equipe responsável na 

assistência. 

 Destaca-se que o uso restrito do idioma português, nas 

buscas de dados elencadas, foi um dos pontos que contribuiu 

para a limitação desse estudo, uma vez que se a busca tivesse 

sido ampliada para outros idiomas, mais estudos teriam sido 

capturados. Embora, a escolha pelo ensejo da busca por artigos 

em português, era devido a necessidade de se conhecer a 

realidade brasileira diante da temática estudada. 

 Contudo, o número de artigos encontrados permitiu uma 

discussão oportuna do tema, com indicação dos principais 

cuidados de enfermagem com o PICC em UTIN a partir das 

bases de dados pesquisadas. 

 Espera-se ainda que essa temática seja ampliada e que 

outros estudos possam ser realizados, junto a essa população, 

a fim de proporcionar um cuidado de enfermagem humanizado 

e holístico a esses pacientes nos ambientes hospitalares.  
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RESUMO: A puericultura é a consulta voltada para promover e 
proteger a saúde da criança, através de uma atenção integral, 
compreendendo-a como um ser em desenvolvimento com suas 
particularidades. O presente estudo tem como objetivo 
caracterizar a produção científica sobre aos desafios 
enfrentados pela enfermagem na realização da puericultura, em 
periódicos online. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, as buscas foram realizadas através da Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), nas bases LILACS, BDNEF. Os 
critérios de inclusão foram: artigos entre os anos de 2012 a 
2017, em português, que abordasse o tema escolhido, textos 
completos e ou resumos publicados na íntegra, os critérios de 
exclusão foram artigos em outro idioma e fora dos anos 
estipulados. Foram utilizados como palavras-chaves: 
Enfermagem, Puericultura na Atenção Básica, Consulta de 
Enfermagem na Puericultura, Acompanhamento e crescimento 
e desenvolvimento da criança. Os dados obtidos retratam dozes 
temas, que relataram como devem ser as Consultas de 
puericultura, Formação profissional e Puericultura, Registros de 
enfermagem na puericultura. Concluímos que o manejo da 
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atuação do enfermeiro na puericultura é de extrema importância 
para dar continuidade as consultas e cuidados necessários para 
o crescimento e desenvolvimento da criança, que tem por 
finalidade prevenir problemas de saúde que podem acometer a 
criança em desenvolvimento. 
Palavras-chave: Enfermagem. Consulta de enfermagem na 
puericultura. Puericultura na atenção básica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil atuação da puericultura no setor de pediatria é 

um estudo de forma mais aprofundada que atua com a 

competência na prevenção e promoção com a recuperação da 

saúde na infância até a fase adulta sem complicações 

(ALMEIDA et al., 2016). 

A puericultura é definida como a ciência que reúne 

noções de fisiologia, higiene, nutrição, sociologia, cultura, 

desenvolvimento e comportamento capazes de favorecer o 

desenvolvimento físico e psíquico das crianças. As ações de 

cuidado na puericultura visam à promoção da saúde e da 

educação da criança e sua família, prevenindo agravos e, dessa 

forma, oferecendo melhor qualidade de vida à criança e família, 

a partir das orientações dos profissionais. A consulta de 

puericultura apresenta-se como um recurso para a atenção 

humanizada à criança, à mulher e à família (COSTA et al., 2012; 

CARVALHO; SARINHO, 2016). 

A consulta de enfermagem à criança tem como objetivo 

prestar assistência sistematizada de enfermagem, de forma 

global e individualizada, identificando problemas de saúde-

doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para 

a promoção, proteção, recuperação e reabilitação de sua 

saúde. Sua realização envolve uma sequência sistematizada de 
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ações: histórico de enfermagem e exame físico, diagnóstico de 

enfermagem, plano terapêutico ou prescrição de enfermagem  

e avaliação da consulta (CAMPOS et al., 2011; (MALAQUIAS 

et al., 2015). 

Nesse contexto, a enfermagem enfrenta um desafio no 

cuidado a essas crianças e suas famílias nos diferentes 

cenários de assistência à saúde, pois cuidar envolve interação, 

vínculo, aconselhamento e, sobretudo, apoio à pessoa 

responsável. O papel do profissional vai além da capacidade de 

desenvolver procedimentos técnicos especializados às 

crianças, mas também deve ser embasado no processo de 

educação em saúde com os familiares. Nesse sentido, o 

enfermeiro deve potencializar a capacidade a família promover 

e elaborar o cuidado, possibilitando que ela desenvolva as 

habilidades necessárias para essa prática (CRUZ et al., 2017; 

MOREIRA; GAÍVA, 2017). 

Atuação dos profissionais da APS tem o compromisso 

com a educação em saúde e o desenvolvimento dessas 

crianças com a participação dos cuidadores. Além disso, devem 

orientar que o acompanhamento se inicia a partir do pré-natal, 

com a mãe recebendo as informações e incentivos para a 

amamentação exclusiva, que é fundamental para o crescimento 

e desenvolvimento da criança. Para auxiliar nesse processo é 

de suma importância que no período gestacional que o 

enfermeiro crie um vínculo com a gestante, fortalecendo a 

promoção da saúde (FERREIRA et al., 2015). 

O enfermeiro na puericultura, deve atuar como educador 

em saúde, no intuito de favorecer a aprendizagem de 

mães/cuidadores sobre amamentação e introdução oportuna e 

adequada dos alimentos complementares, contribuindo para 

redução de agravos relacionados aos erros alimentares na 
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infância e na vida adulta. Destaca-se que crianças que iniciam 

a alimentação complementar antes dos seis meses de vida 

podem sofrer retardo do crescimento, deficiências nutricionais, 

desnutrição ou sobrepeso.  Além disso, menores de seis meses 

com amamentação associadas a outros alimentos ou não 

amamentadas têm maior risco de morte por infecção 

respiratória e diarreia do que as amamentadas exclusivamente 

(CARNEIRO et al., 2015).  
Segundo autores acima citado, As principais atividades 

prescritas pelos enfermeiros para crianças ou adolescentes 

com diagnostico atraso no crescimento e desenvolvimento 

estavam relacionadas às seguintes características definidoras: 

afeto embotado; atraso em desempenhar habilidades típicas do 

grupo etário; crescimento físico alterado; desatenção; 

dificuldades em desempenhar habilidades típicas do grupo 

etário; incapacidade de desempenhar atividades de 

autocontrole apropriadas à idade; incapacidade de realizar 

atividades de autocuidado apropriadas à idade e; tempo de 

reação diminuído (OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2017). 

Nesse contexto, torna-se enfático destacar a educação 

em saúde entre as atribuições do enfermeiro na vigilância do 

desenvolvimento da criança, especialmente nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS), ao viabilizar a identificação 

de possíveis alterações no crescimento e desenvolvimento e 

possibilitar intervenções oportunas, a fim de favorecer melhor 

qualidade de vida à população infantil. Neste sentido, a 

Estratégia Saúde de Família (ESF) torna-se grande aliada para 

a efetividade desse processo, tendo em vista seu foco na 

prevenção e promoção da saúde, a partir de uma visão 

ampliada do individuo, do respeito e valorização da família, e 



DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DA PUERICULTURA: REVISÃO 
INTEGRATIVA 

 
 

utilização de práticas de educação em saúde (PEREIRA et al., 

2015). 

A puericultura na atenção básica com a atuação do 

enfermeiro é realizada através das consultas de enfermagem 

com um atendimento de retorno agendado. Atribuições de 

enfermagem com este programa são: medidas 

antropométricas, exame físico para identificar consequências 

no crescimento e desenvolvimento da criança atualizar 

calendário vacinal, orientar as mães no aleitamento materno e 

sua importância (VIEIRA et al., 2012). 

Durante a consulta de puericultura, são levantados 

alguns diagnósticos de enfermagem, o que permite ao 

profissional a traçar um plano de cuidados adequado. Alguns 

diagnósticos que são comumente identificados são: 

amamentação e a pega incorreta, sono interrompido sem 

repouso, cobertura vacinal atrasado, condição de higiene 

inadequada, constipação intestinal, risco respiratório com 

dificuldade de oxigenação, mãe com dificuldade de amamentar 

devido ao ingurgitamento mamário(MOURA et al., 2015). 

Nesse sentido, a atenção primaria em saúde oferece 

essa assistência a criança através da puericultura, garantindo a 

prioridade na promoção, prevenção recuperação e diagnóstico 

precoce das doenças e agravos à saúde da criança e tem como 

meta de controlar a 100% dos bebês nascidos na área de 

abrangência da Estratégia de Saúde da Família (ESF), logo são 

agendadas oito consultas durante o primeiro ano de vida, no 

segundo ano as consultas passam a ser semestrais, a partir do 

terceiro ano de vida serão anuais(BENICIO et al., 2016). 

Neste contexto, observa se a importância do papel do 

enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, como um 

profissional que exerce suas atividades e tem o dever de 
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orientar, de forma individual, os cuidadores e pais da criança a 

fim de manter um ambiente seguro para a prevenção de 

acidentes de forma coletiva, a família e a comunidade, 

sobretudo quanto à prevenção dos acidentes com a promoção 

e intervenções educativas. Entretanto, para a implementação 

dessa atividade o enfermeiro está propenso a algumas 

dificuldades, carecendo de estudos que corroborem na 

identificação desses desafios para que seja otimizado o cuidado 

na puericultura. 

Tal contexto levou a seguinte questão norteadora: 

Quais os desafios da enfermagem na realização da 

puericultura? Para responder tal indagação o estudo possui 

como objetivo caracterizar a produção científica sobre aos 

desafios enfrentados pela enfermagem na realização da 

puericultura.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa na qual inclui a 

analise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada 

de decisão e a melhoria da prática clinica, possibilitando a 

síntese do estudo do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos.  

 Apresentações da revisão integrativa utilizam nas 

seguintes etapas: 

 Na primeira etapa: identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração.  Na 

segunda etapa: estabelecimento de critérios para exclusão e 

inclusão de estudos amostragem ou busca na literatura.  Na 

terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos 
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estudos selecionados/categorização dos estudos.  Na quarta 

etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa.  

Na quinta etapa: interpretação dos resultados. Na sexta etapa: 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento.  

A revisão integrativa foi realizada nos artigos 

depositados no  site da Biblioteca Virtual na Saúde (BVS), 

utilizando-se dados da  LILACS E BDNEF, referente ao período 

de cinco anos (2012-2017) e este foi o caminho escolhido para 

desenvolver este estudo.  

E para subsidiar a pesquisa foi utilizados os descritores: 

Enfermagem, Puericultura na Atenção Básica, Consulta de 

Enfermagem na Puericultura, Acompanhamento e crescimento 

e desenvolvimento da criança, os quais foram consultados 

através da plataforma de Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), separados pelo operador booleand AND. 

Foi utilizado como critérios de inclusão artigos, 

publicados na integra, na língua portuguesa que estivessem 

ligados a temática proposta desta revisão os quais fossem 

estendidos entre os anos de 2012 a 2017.  

Já como critério de exclusão foi dispensável para a 

amostra as publicações não atendessem aos critérios 

anteriores.  

A busca na referida base de dados mostrou um número 

de 403 publicações as quais foram filtrados de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão e 59 artigos foram identificados, 

de modo que apenas 12 apresentaram a questão norteadora 

para compor a amostra desde estudo. 

 Para coleta de dados dos artigos incluídos na amostra 

desta revisão, foi utilizado um instrumento específico elaborado 

pela pesquisadora, composto pelos seguintes itens: título do 

artigo, autores, ano de publicação, nome do periódico, região 
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de origem do estudo, abordagem metodológica, e delineamento 

metodológico. 

 Após a leitura crítica e exaustiva dos estudos 

selecionados, procedeu-se o preenchimento do instrumento 

acima referido, tendo em mente responder à questão 

norteadora e a organização dos dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A amostra dessa revisão integrativa é composta por 12 

artigos publicados entre 2012 e 2017. Percebe-se que os anos 

de 2012 seguido dos anos de 2013 e 2016 foram os anos que 

mais houve publicação. Em relação aos periódicos dos estudos 

da amostra evidencia-se que as revistas Brazilian Journal of 

Nursing e a revista de Enfermagem da UERJ foram as que mais 

publicaram acerca do temática. 

No quadro 1 a seguir, são apresentados as 

características dos artigos estudados da amostra. 

 

Nº TÍTULO AUTOR ANO 
TIPO DE 
ESTUDO 

1 

A consulta de 
enfermagem no 
acompanhament
o do crescimento 
e 
desenvolvimento 
de crianças na 
estratégia saúde 
da família 

CARVAL
HO, E.B; 
SARINH
O, S. W 

2016 Estudo avaliativo 
de caráter 
normativo. 
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Após a análise dos artigos foram elencados dois eixos 

temáticos: o processo de trabalho na puericultura e os registros 

de enfermagem na puericultura. 

 

1º Eixo temático: Processo de trabalho na puericultura. 

 

Durante a consulta de puericultura, o enfermeiro deve 

realizar o exame físico, através dos dados levantandos, o 

crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor da 

criança são avaliados. Outros aspectos pertinentes a consulta 

de puericultura são: monitoramento da cobertura vacinal, 

promoção da saúde e a prevenção das doenças mais comuns 

nessa fase infantil, e orientações sobre higiene, alimentação, 

segurança de acidentes domésticos. (LIMA et al., 2013). 

A produção cientifica demonstra que os enfermeiros 

relatam algumas dificuldades para a implemtação dessas 

consultas, com destaque para a falta de adesão das mães no 

comparecimento aos agendamentos. Segundo eles devido ao 

fato das mães/cuidadoras desconsiderarem a importância de 
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levar a criança saudável ao serviço  de saúde, 

consequentemente tem-se reflexo positivo nos indicadores de 

saúde da criança, tais como, aleitamento materno, imunização, 

crescimento e desenvolvimento, higiene e outros cuidados 

adequados, garantindo que a criança mantenha-se saudável 

(LIMA et al., 2013).  

 Além disso, ao atuar na detecção e tratamento precoces 

de problemas de saúde da criança, durante a consulta de 

puericultura, o enfermeiro da Estratégia da Saúde da Família, 

contribui diretamente para a redução da morbimortalidade das 

crianças, onde uma das maiores dificuldades apontadas pelos 

enfermeiros à realização da puericultura é a não adesão das 

famílias a esta proposta de saúde (VIEIRA., 2012).  

Estudos destacaram que o valor das consultas está 

ligado à oportunidade de realizar a avaliação infantil. O 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte 

da avaliação integral à saúde da criança e envolve o registro no 

cartão da criança, de avaliação de peso, altura, 

desenvolvimento, vacinação e intercorrências, o estudo 

nutricional, bem como orientações à mãe/família/cuidador sobre 

os cuidados com a criança em todo atendimento (VIEIRA., 

2012).  

O enfermeiro deve ter consciência da importância da 

mensuração dos dados antropométricos preconizados nas 

consultas de puericultura, uma vez que estes refletem o estado 

de saúde da população infantil sob sua responsabilidade e 

permite evidenciar de maneira precoce os transtornos que 

afetam a saúde, a nutrição e o desenvolvimento da criança 

(VIEIRA., 2012). 

Nesta perspectiva, a consulta de puericultura mostraram-

se, como um instrumento de triagem na detecção precoce de 
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riscos e agravos ao desenvolvimento infantil, além de ser o 

cenário no qual o profissional enfermeiro pode orientar pais e 

familiares na busca de promover um ambiente seguro e 

facilitador para que a criança se desenvolva de maneira 

saudável (VIEIRA., 2012). 

Ainda entre as contribuições da puericultura relatadas, 

evidencia-se o atendimento às chamadas demandas sociais, 

inclusas as causas externas, como violências e abusos. Este 

novo cenário do fenômeno da violência e abuso a crianças, está 

inserido na realidade das atividades dos enfermeiros da ESF. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde recomenda que as 

equipes da ESF responsabilizem-se pela identificação e 

notificação dos casos de violência, maus-tratos e abusos 

sexuais, cuja conduta deve ser traduzida pela comunicação e 

referência de casos suspeitos ou confirmados aos órgãos e 

profissionais competentes. Na oportunidade, deve ser garantido 

à família e à criança, o acolhimento, a assistência, o tratamento 

e encaminhamentos necessários à rede de apoio existente 

(VASCONCELOS et al., 2012). 

Por serem consideradas realidade nas áreas de 

abrangência da ESF, a violência e o abuso de crianças 

representam as solidificações de verdadeiras lacunas 

produzidas em virtude da negligência de políticas públicas, 

desigualdade social e cultural, pobreza, desemprego, entre 

outras razões. Deste modo, toma-se urgente que os 

profissionais da ESF contribuam para a formação e o 

fortalecimento de uma rede social de apoio às crianças vitima. 

Enfatiza-se que, é durante a puericultura, uma oportunidade da 

atuação de enfermeiros capacitados para detectar e atender, 

direta e indiretamente a estas vítimas bem como os membros 

familiares da criança vitimada (VASCONCELOS et al., 2012). 
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As mães, enquanto principais cuidadoras da criança 

aportam inúmeros obstáculos para a concretização da 

puericultura, tais como, esquecimento, falta de tempo, 

irrelevância da consulta, desinteresse, falha na marcação da 

consulta, desconhecimento das rotinas da UBS, ausência de 

informação a respeito do dia da consulta e acontecimentos 

inesperados (VASCONCELOS et al., 2012). 

Diante desse processo de reflexão, as mães enfocaram 

a alimentação como fator primordial para a saúde da criança, 

respaldando a literatura ao revelar que o crescimento e o 

desenvolvimento  favoráveis da criança estão relacionados à 

alimentação saudável não se caracteriza como de alto custo, 

mas rica em nutrientes que possam atender às necessidades 

nutricionais da criança, prevenindo patologias de reversão 

difícil. É sabido que mães primíparas podem apresentar 

dificuldade em relação ao cuidado ao filho, em especial nos 

primeiros dias de vida, desencadeando momentos de 

incertezas e angústias, sobretudo se a criança apresentar 

comportamento diferenciado (VASCONCELOS et al., 2012). 

Observou-se a necessidade de realizar uma consulta 

completa, direcionando atenção e carinho à criança, sobretudo 

prestando cuidado humanizado, em especial, por serem 

primíparas. As consultas devem ocorrer em forma dialogal, 

dessa forma, as mães podem fazer indagações, expressar 

dúvidas e discorrer acerca da realidade diária que vivenciam. 

Assim, os profissionais da saúde procedem de modo mais 

direcionado, às orientações primordiais ao cuidado às crianças, 

intervindo quando preciso (VASCONCELOS et al., 2012). 

 Portanto, percebeu-se a necessidade da implantação da 

consulta de puericultura, conforme os preceitos do Ministério da 

Saúde, pois a consulta favorece o cuidar das mães ao filho, 
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superando incertezas, proporcionando, consequentemente, 

saúde de qualidade à criança, por meio da promoção da saúde 

e prevenção de doenças, por estratégias educativas 

(VASCONCELOS et al., 2012). 

 

2º Eixo temático: registros de enfermagem na puericultura. 

 

Estudo realizado por Moreira et (2013) demonstrou os 

aspectos éticos e legais dos registros em prontuários, 

destancando que em nenhum dos prontuários investigados foi 

encontrado rasura, borrão, cancelamento e emendas, e em 

todos havia o registro da data do procedimento. Foram 

encontradas entrelinhas (espaço em branco entre duas linhas 

de escrita) em 36,4%(8) dos prontuários e em 22,7%(5) não 

havia a assinatura do autor do registro. O peso e a estatura, 

foram registrados em todos os prontuários analisados.  

 Os registros das informações obtidas no atendimento 

infantil permitem a sistematização dos dados e a socialização 

de informações relevantes sobre o acompanhamento da vida e 

saúde da criança, já que são registrados os atendimentos de 

cada profissional. Essas anotações configuram-se ainda, como 

base epidemiológica para o planejamento das ações pela 

unidade contribuindo para uma atenção de qualidade à 

população infantil. Isto, por sua vez, constitui um reflexo da 

fragmentação da assistência, pois o prontuário deveria reunir 

todas as informações referentes à saúde/doença da criança, 

permitindo assim o acompanhamento integral da mesma 

(MOREIRA et al., 2013). 

Um estudo realizado em Belo Horizonte (MG) revelou 

que o perímetro cefálico foi marcado no gráfico em apenas 

30,7% dos prontuários, demonstrando, assim como no presente 
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estudo, que o peso e a estatura são as medidas 

antropométricas que tem prioridade de registro. Porém, é 

incumbência do enfermeiro sempre avaliar e registrar os dados 

antropométricos na puericultura, pois sua determinação no 

exame físico possibilita a avaliação do crescimento corporal da 

criança e do seu estado nutricional (desnutrição, obesidade, 

eutrofia), bem como o fornecimento de indícios clínicos que 

auxiliam no diagnóstico de determinadas patologias 

(BARBOZA; BARRETO; MARCON, 2012). 

Estudos apontam que os dados antropométricos são 

registrados principalmente nos primeiros seis meses de vida e, 

após este período, prevaleceram registro apenas do peso e da 

estatura. A circunferência abdominal apresentou anotação em 

todos os meses, sendo que apenas ocorreram índices 

decrescentes em crianças próximas de um ano quando 

apresentavam fatores de risco de sobrepeso (BARBOZA; 

BARRETO; MARCON, 2012). 

Cabe salientar que a realização do teste do Pezinho e 

outros testes, como o da orelhinha e do olhinho, que são 

preconizados pelo Ministério da Saúde, devem ser anotados 

mesmo em caso de resultados normais, para que sua 

realização fique confirmada. Além disso, os dados também 

apontaram que o acompanhamento da imunização está sendo 

realizado de forma parcial, uma vez que, quando realizam a 

puericultura, os profissionais de saúde não estão dando a 

devida importância para a atualização do calendário básico de 

vacinação no prontuário das crianças (BARBOZA; BARRETO; 

MARCON, 2012). 

O reduzido número de atendimentos de puericultura 

(17,4%) é alarmante. Esses dados revelam, de forma geral, que 

não chegaram a ser realizados nem dois atendimentos por 
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criança durante o primeiro ano de vida, enquanto que, 

documentos oficiais reiteram a necessidade do serem 

realizadas neste período, no mínimo, oito consultas de 

puericultura. O número de consultas de puericultura realizadas 

para as 181 crianças em estudo vai à contramão da proposta 

atual da atenção básica de promoção da saúde. Com a 

diminuição marcante no número de atendimentos de 

puericultura, principalmente após os seis meses (BARBOZA; 

BARRETO; MARCON, 2012). 

 O trabalho com crianças impõe algumas dificuldades, 

sendo a família uma delas; pois não existe trabalho com a 

criança sozinha. O enfermeiro que atua na puericultura deve ter 

essa compreensão, buscando criar vínculos para um 

atendimento contínuo e eficaz, realizando assim a prevenção e 

promoção da saúde (BARBOZA; BARRETO; MARCON, 2012). 

Esta realidade de registros incompletos também foi 

encontrada em uma pesquisa sobre a qualidade das anotações 

de 130 prontuários de um hospital universitário, tendo sido 

identificado que os registros, apesar de adequados quanto à 

forma e as legibilidades revelaram-se incompletos e 

fragmentados em relação aos conteúdos analisados 

(BARBOZA; BARRETO; MARCON, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo traz como limitação a impossibilidade do 

pesquisador de acompanhar a prática diária das ações de 

puericultura realizadas pelo enfermeiro da Estratégia de Saúde 

da Família, em virtude especialmente, da opção por um estudo 

com delineamento transversal. Logo, toma-se imprescindível 

que novos estudos sejam realizados, preferencialmente 
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longitudinais, a fim de avaliar o programa de puericultura do 

Município seguido pelos enfermeiros. As experiências dos 

enfermeiros mostraram que as situações com as quais lidam, 

durante a puericultura, trazem complexidades e 

intersubjetividades. O exercício de defesa da saúde das 

crianças apareceu nas narrativas, demonstrando envolvimento 

desses profissionais na proteção da saúde e qualidade de vida 

das crianças, mas ainda há lacunas assistenciais. 

Portanto, ressalta-se a importância da equipe de 

enfermagem durante o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, no contexto da atenção primária à 

saúde, ao desempenhar ações para identificar precocemente 

alterações de saúde, direcionando as intervenções para a 

criação e implementação de estratégias de prevenção de 

doenças, manutenção e promoção da saúde, conforme as reais 

necessidades das crianças. 

Percebemos a importância da realização do pré-natal, 

das consultas de puericultura e dos registros na caderneta de 

saúde, visto que algumas mães não realizaram o 

acompanhamento durante a gestação e muitas crianças não 

apresentam o registro completo na curva de crescimento, 

dificultando assim uma avaliação mais ampla em relação aos 

dados. Faz necessário que o enfermeiro integre como rotina 

nas consultas o conhecimento e a valorização do contexto de 

vida (ambiental, social, cultural, econômico e comunitário) da 

família/criança, mediados por uma relação de vínculo e 

confiança, possibilitando que as orientações e condutas 

tomadas contemplem as reais necessidades destes sujeitos e 

a continuidade das ações e longitudinalidade do cuidado. 

Para tanto, novas pesquisas devem ser realizadas para 

investigar a efetividade e impacto das ações desenvolvidas à 
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criança no serviço de atenção primária em saúde, para o 

desenvolvimento e crescimento saudável desse grupo etário. 
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RESUMO: A inserção da informática no âmbito da assistência 
de saúde tem crescido e se mantido de forma inquestionável. A 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE) é uma terminologia que promove uma linguagem 
padronizada para a prática assistencial. O uso de softwares 
associados à CIPE tornam o planejamento das ações de 
enfermagem mais críticos e racionais. Desta forma, objetivou-
se identificar em publicações científicas, o desenvolvimento e 
uso de softwares que auxiliam na tomada de decisões utilizando 
a CIPE. Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem 
qualitativa. A coleta de dados foi realizada em Outubro de 2018 
nas bases de dados Medline, BDENF, CASC, LILACS e BDTD, 
bem como na Scielo e no Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES. Foram localizadas 72 publicações para análise e, após 
critérios de elegibilidade, a amostra final foi composta por 6 
publicações. Esta revisão indicou o desenvolvimento de 
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softwares como uma tecnologia inovadora educacional e 
profissional da Enfermagem capaz de melhorar a efetividade da 
aplicação do Processo de Enfermagem nos contextos de 
atenção primária e terciária à saúde. O Processo de 
Enfermagem Informatizado (PEI) contribui para a tomada de 
decisão pelo enfermeiro e o uso de software fortalece o 
pensamento crítico, mas requer treinamento profissional. O 
presente estudo serve de fomento para o desenvolvimento de 
softwares que auxiliem na prática de enfermagem. 
Palavras-chave: Informática em Enfermagem. Processo de 

Enfermagem. Software.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A inserção da informática no âmbito da assistência em 

saúde tem crescido e se mantido de forma inquestionável, 

acrescendo assim, o desenvolvimento e aprendizado dos 

profissionais, tornando a prestação de cuidados ao paciente 

mais efetiva (CARLANTÔNIO et al., 2016). 

Neste contexto, o governo brasileiro lançou políticas de 

saúde com o intuito de incentivar a união da gestão de saúde 

com a tecnologia, dentre elas têm-se a Política Nacional de 

Ciências e Tecnologia de Inovação em Saúde (PNCTIS), a 

Política Nacional de Informática e Informática em Saúde (PNIIS) 

e a Política Nacional de Gestão de Tecnologia em Saúde 

(PNGTS) (SANTANA et al., 2018). 

O uso dos softwares promove a gestão da informação 

com mais eficácia, porém, faz-se necessário que as pessoas 

tenham habilidade para usar e ajudar a produzir conhecimento 

através da coleta de dados realizada no computador (LIMA; 

SANTOS, 2015). 
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 Segundo Carlantônio et al. (2016) a utilização dos 

softwares funciona como apoio inteligente na assistência, 

auxiliando na tomada de decisão clínica, organizando e 

gerenciando as informações, constituindo uma base para os 

cuidados prestados. Portanto, a prática da informática na 

enfermagem pode e deve ser incentivada com vistas a qualificar 

a assistência prestada, trazendo melhores condições de 

trabalho para o profissional bem como otimizando a 

implementação do Processo de Enfermagem.  

De acordo com a Resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem – COFEN, o Processo de Enfermagem 

consiste em um instrumento metodológico que orienta o 

cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da 

prática profissional. Sua execução inclui o desenvolvimento de 

cinco etapas, a saber: Coleta de Dados, Diagnóstico de 

enfermagem, Planejamento de enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem. 

Para a concretização do referido processo, sobretudo 

para estruturação de Diagnósticos de enfermagem, faz-se 

necessário a utilização de Sistemas de Classificação, tendo em 

vista a necessidade de uniformizar a nomenclatura que vem 

sendo utilizada na prática profissional (BITENCOURT et al., 

2016). 

 O Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) é 

responsável pela criação, desenvolvimento e aprimoração da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE), um dos Sistemas de Classificação existentes na área, 

que tem por objetivo promover uma linguagem padronizada 

para a prática assistencial, frente a estruturação de 
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Diagnósticos, Resultados e Intervenções de enfermagem 

(MELO, 2015). 

A primeira versão dessa terminologia foi lançada em 

1996, composta por um modelo multiaxial. A última versão foi 

lançada em 2017, com um modelo de 7 eixos, que permite a 

composição de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem (CARVALHO; CUBAS; NÓBREGA, 2017).  

 Para Cavalcante et al. (2016), a utilização da CIPE 

interligada aos sistemas informatizados, promove uma melhor 

acessibilidade de identificação de intervenções de enfermagem 

a serem realizadas de acordo com os diagnósticos levantados. 

No entanto, ele complementa que para incorporar o uso de 

softwares à prática de enfermagem, é imprescindível que o 

enfermeiro tenha habilidade e conhecimento para manipular as 

classificações, bem como raciocínio clínico para elaborar 

diagnósticos e prescrições de enfermagem. 

Além disso, falhas são apontadas nas literaturas, 

cometidas pelos profissionais de enfermagem no processo de 

registro de suas atividades. Logo, o uso dos softwares poderá 

superá-las, refletindo em maior precisão de registro e 

possibilidade de troca de informações (GOMES et al., 2016). 

Mediante o exposto, surgiu a seguinte questão de 

pesquisa: “Há desenvolvimento de softwares para auxiliar na 

tomada de decisão através da Classificação Internacional para 

a Prática de Enfermagem (CIPE)? ” 

Dessa forma, objetivou-se identificar em publicações 

científicas o desenvolvimento e uso de softwares que auxiliem 

na tomada de decisões utilizando a CIPE. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, para a 

identificação de produções científicas sobre o tema softwares e 

a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE). Adotou-se como método a revisão integrativa da 

literatura, importante estratégia para o subsídio científico na 

prática de enfermagem, incorporando o uso da Prática Baseada 

em Evidências (PBE) na prática clínica (SOARES et al., 2014). 

 A composição do trabalho se obteve através de etapas 

seguidas rigorosamente, apresentadas respectivamente:  

1° etapa: Definição da questão de pesquisa. 

2° etapa: Busca na literatura. A coleta de dados foi 

realizada durante o mês de outubro do ano de 2018 e utilizou-

se a combinação de descritores “Software AND Standardized 

Nursing Terminology” para as bases de dados Medline, Banco 

de Dados em Enfermagem (BDEnf) e Computers & Applied 

Sciences Complete (CASC). Para ampliar o escopo de busca, 

devido à escassez de publicações, realizou-se o levantamento 

na Biblioteca Eletrônica Científica Scielo. Salienta-se que, a 

base de dados Literatura Latino-americana do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) não apresentou resultados para 

os descritores utilizados. Já para a Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES, foi utilizado a combinação de 

descritores “Software AND Terminologia CIPE”.  

Os critérios de inclusão previamente definidos foram: 

artigos, dissertações ou teses publicados entre 2014 e 2018, 

disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português e 

espanhol e que abordassem o uso de softwares na prática de 

enfermagem. Foram excluídas as publicações com duplicidade 
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na biblioteca e bases de dados consultadas, assim como os 

artigos incompletos. Os resultados obtidos foram constituídos 

por sete artigos indexados na base de dados Medline, um na 

BDEnf, um na Scielo, 42 na CASC, 10 publicações na BDTD e 

11 no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, totalizando 

72 publicações para análise.  

3° etapa. Leitura das publicações. A leitura foi realizada 

minuciosamente por três autores. Após a leitura de títulos e 

resumos, seguida da análise na íntegra, a amostra final foi 

constituída de 1 artigo e 5 teses que atenderam aos critérios de 

inclusão. 

 4° etapa: Apresentação dos resultados. Para avaliação 

dos dados, foi elaborado um instrumento para organizá-los e 

interpretá-los, contendo as seguintes informações: tipo e título 

da publicação, autores e formação acadêmica, ano, local de 

publicação, tipo de software e principais resultados. 

5° etapa: Discussão dos dados encontrados. Os achados 

das publicações foram categorizados e discutidos, através de 

considerações de diversos autores e de peculiaridades na 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Após a leitura na íntegra, foram identificadas algumas 

características das publicações científicas que compuseram a 

amostra final, dentre elas: Tipo e título da publicação, autores e 

suas formações acadêmicas, local, ano, tipo de software e 

achados interessantes, como demonstrado nas Figuras 1 e 2. 

Figura 1. Distribuição das publicações científicas sobre o uso 

de softwares e a tomada de decisão através da CIPE, segundo 



DESENVOLVIMENTO E USO DE SOFTWARES ASSOCIADOS À 
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

(CIPE): REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

o tipo e título da publicação, autores e formação acadêmica, 

local e ano. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2018. 
N° Tipo de 

Publicação 
Título Autores 

 
Formação 
Acadêmica 

Local Ano 

1 Tese Estratégia de 
ensino 
problematizad
ora 
para o 
processo de 
aprendizagem 
na assistência 
de 
enfermagem à 
criança de 
zero a dois 
anos: o 
software 
PenSAE. 

GOMES, 
R. L. V. 

Enfermeira. 
Doutora em 
Enfermagem
. 

Recif
e - 
PE – 
Brasil 

2014 

2 Tese Construção de 
um ambiente 
virtual de 
aprendizagem 
para aplicação 
do processo 
de 
enfermagem 
baseado na 
Nanda 
International, 
NIC, NOC e 
CIPE. 

MELO, 
E. C. A. 

Enfermeiro. 
Doutor em 
Enfermagem
. 

Natal 
– RN 
– 
Brasil 

2015 

3 Tese Consulta de 
Enfermagem 
aos 
hipertensos da 
estratégia de 
saúde da 
família: 
validação e 
desenvolvimen
to de software. 

SANTAN
A. J. S. 

Enfermeira. 
Doutora em 
Enfermagem
. 

João 
Pess
oa – 
PB - 
Brasil 

2015 
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4 Tese Software-
Protótipo para 
o 
acompanhame
nto do 
crescimento e 
desenvolvimen
to infantil a 
partir da 
Classificação 
Internacional 
para as 
Práticas de 
Enfermagem 
(CIPE) 

DANTAS
, C. N. 

Enfermeira. 
Doutora em 
Enfermagem
. 

Natal 
– RN 
– 
Brasil 

2016 

5 Tese Processo de 
enfermagem 
Informatizado 
utilizando a 
CIPE para a 
segurança do 
paciente em 
uma unidade 
de urgência e 
emergência. 

PAESE, 
F. 

Enfermeira. 
Doutora em 
Enfermagem
. 

Floria
nópoli
s – 
SC – 
Brasil 

2016 

6 Artigo Sistema de 
Tomada de 
Decisão para  
Enfermagem: 
Revisão 
Integrativa  

MIRAND
A, L. N. 
et al. 

Mestrando, 
mestre, 
doutora em 
Enfermagem 
e doutor em 
Odontologia. 

Macei
ó – 
AL – 
Brasil 

2017 

Fonte: BDENF, BDTD e CAPES. 

 

 Verificou-se no tocante ao tipo de publicação, que uma é 

artigo (16,66%) e cinco (83,32%) são teses. Esses achados 

indicam que não foram encontradas dissertações sobre o tema, 

sendo ele frequentemente mais abordado em estudos de maior 

grau acadêmico, a exemplo das teses. A baixa porcentagem de 

presença de artigo revela que os estudos não estão sendo 

publicados com frequência em periódicos.  
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  Em 100% (6) das publicações haviam doutores em 

enfermagem, o que representa a grande dedicação e carreira 

acadêmica de quem produz sobre o assunto. Há também a 

presença de mestres, mestrandos em enfermagem e um doutor 

em Odontologia. 

  No contexto do local de produção, 83,32% (5) das 

concepções das publicações ocorreram na região Nordeste do 

Brasil e 16,66% (1) no Sul do país. Esse fato pode ser justificado 

pela cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, 

sediar o único Centro acreditado pela CIPE na América do Sul. 

 Uma publicação foi realizada no ano de 2014 (16,66%), 

duas no ano de 2015 (33,32%), duas no ano de 2016 (33,32%) 

e uma em 2017 (16,66%). Não foram localizadas publicações 

do ano em vigência, o que pode servir de fomento para 

pesquisadores da área, por se tratar do uso da inovação 

tecnológica para aperfeiçamento da prática do Processo de 

Enfermagem, método utilizado para concretização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

 Em relação às publicações científicas sobre o uso de 

softwares e a tomada de decisão através da CIPE, a presente 

revisão evidenciou que, quanto ao tipo de software, foram 

desenvolvidos softwares para o uso acadêmico, conforme 

explícito em dois estudos (33,32%). Salienta-se que, quatro 

publicações (66,66%) estavam associadas ao uso de software 

na prática profissional da Enfermagem, compreendendo as 

seguintes áreas: pediátrica, um estudo (16,66%); saúde do 

adulto, dois estudos (33,32%), sendo um voltado para o 

atendimento de pacientes hipertensos e outro na área de 

urgência e emergência, focalizando a segurança do paciente. 

Nesse grupo, apenas uma publicação (16,66%) foi do tipo 
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revisão integrativa que baliza reflexões sobre o uso da 

terminologia CIPE como uma ferramenta útil para a assistência 

de enfermagem e para a comunicação multiprofissional de 

saúde, visto que propicia a prestação de cuidados com 

qualidade e segurança. 

 

Figura 2. Distribuição das publicações científicas sobre o uso 

de softwares e a tomada de decisão através da CIPE, segundo 

o tipo de software e principais resultados. João Pessoa, 

Paraíba, Brasil, 2018. 
N° Tipo de Software Resultados 

1 Software PenSAE – 
Problematização do Ensino 
Aplicado à Sistematização 
da Assistência de 
Enfermagem, desenvolvido 
a princípio para uso dos 
estudantes de Enfermagem. 

- Foram criadas sessões para alunos e 
professores.  
- Etapas do método do arco de maguerez 
integradas a ferramenta computacional. 
- Cerca de 40,91% afirmaram não conhecer 
o Sistema de Classificação CIPE. 
 

2 Plataforma PEnsinar, 
desenvolvida em um 
ambiente virtual de 
aprendizagem para facilitar 
o uso das terminologias de 
enfermagem: NANDA, NIC, 
NOC e CIPE pelos alunos. 

- Foram criadas funções para 
administradores, professores e alunos. 
- No módulo CIPE, foram anexados todos 
os termos incluídos nos 7 eixos. 
- O discente terá a opção de escolher 
termos da CIPE para montagem de 
diagnósticos e intervenções, porém ele é 
responsável pela organização. 

3 Software para atendimento 
de hipertensos. É possível 
selecionar primeira consulta 
e consulta subsequente, 
escolher diagnósticos e 
intervenções de 
enfermagem sugeridos pelo 
sistema com a terminologia 
CIPE. 

- O software criado visa qualificar a 
assistência ao hipertenso e à sua família na 
cidade de Cabedelo – PB. 
- Facilita a implantação do Processo de 
Enfermagem, que quando utilizado na 
Estratégia de Saúde da Família é chamado 
de Consulta de Enfermagem (CE). 
- O E-SUS Atenção Básica (AB) é o ponto 
de partida para o processo de 
informatização do SUS. 
- O processo do desenvolvimento foi 
baseado na engenharia de software 
proposta por Pressman. 
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4 Desenvolvimento de um 
protótipo de software para 
realizar o acompanhamento 
do crescimento e 
desenvolvimento infantil na 
Atenção Básica de Saúde, 
fundamentado na Teoria 
das Necessidades 
Humanas Básicas e na 
CIPE. 

- Objetivou dar subsídio científico ao 
enfermeiro durante a consulta de 
puericultura, permitindo-o avaliar os 
parâmetros de desenvolvimento e planejar 
a assistência através da CIPE. 
 

5 Software desenvolvido 
visando a segurança do 
paciente de urgência e 
emergência, utilizando a 
CIPE e o Protocolo de 
Manchester. 

- Foram codificados diagnósticos a partir da 
CIPE. Em seguida foram mapeados junto 
ao sistema de triagem de Manchester, 
associadas intervenções aos diagnósticos 
mapeados e transferido os dados para a 
computadorizada e-RUE. 
- A utilização do PE informatizado otimiza e 
organiza o tempo dos enfermeiros. 

6 Não foi desenvolvido um 
software. 

- Na área da Enfermagem, a subutilização 
dos Sistemas de Apoio à Decisão Clínica 
(SADC) tem sido relacionada ao fato 
desses sistemas serem baseados em 
dados da prática médica. 
-  A maioria dos softwares identificados 
servem para apoiar a aplicação de etapas 
do processo de enfermagem, mas nenhum 
conseguia apoiar todas as etapas. 
- O desenvolvimento de software de apoio 
ao Processo de Enfermagem que utiliza a 
terminologia CIPE, contribui melhorando a 
comunicação entre os profissionais de 
saúde, possibilitando um cuidado mais 
seguro e eficiente ao cliente e reduzindo os 
erros associados. 

Fonte: BDENF, BDTD e CAPES. 

  

   Para tanto, os principais resultados indicaram a 

importância do uso de softwares nas consultas de enfermagem, 

como um recurso capaz de melhorar a efetividade da aplicação 

do Processo de Enfermagem nos contextos de atenção primária 

e terciária à saúde. 
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Nessa perspectiva, mediante levantamento da literatura 

pertinente à area e posterior análise dos dados, emergiram as 

seguintes categorias: Processo de enfermagem informatizado 

(PEI), Desenvolvimento de software utilizando a CIPE e 

Subutilização dos Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC). 

Processo de enfermagem informatizado (PEI) 

 Segundo Santana et al. (2018) o processo de 

enfermagem informatizado contribui para que o trabalho do 

enfermeiro seja mais organizado e ágil, e o registro das 

informações mais claras. Os enfermeiros reconhecem o 

computador como um instrumento importante em seu cotidiano 

profissional para aprimorar sua prática. 

Dentre os softwares identificados por Miranda et al. 

(2017), 70% objetivavam apoiar a aplicação do processo de 

enfermagem, porém nenhum deles conseguiu apoiar a 

aplicação de todas as etapas do PE. Apenas 7,7% dos 

softwares apoiou a aplicação de 4 etapas do processo, 53,8% 

apoiavam 3 etapas e 15,4% apoiavam 2 etapas. 

  Esses dados emergem uma lacuna relacionada a criação 

de alguns softwares, que devem ter como objetivo apoiar a 

tomada de decisão do enfermeiro em sua totalidade, além de 

favorecer o raciocínio crítico (TANNURE et al., 2015).  

  Segundo Nelson e Staggers (2014), os Registros 

Eletrônicos de Saúde podem ajudar na assistência por meio da 

captura, armazenamento e exibição das informações clínicas 

do cliente contribuindo assim para a melhora da qualidade e dos 

custos do cuidado. 

   Através da readequação e da nova estruturação dos 

dados para o PEI, o enfermeiro terá a oportunidade de realizar 
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o cuidado com mais segurança e qualidade, uma vez que torna-

se possível organizar, relacionar e integrar avaliações clínicas, 

diagnósticos e intervenções de enfermagem (PAESE, 2016). 

  Portanto, o PEI torna-se um grande aliado do enfermeiro, 

capaz de apoiá-lo na tomada de decisão clínica sem substituir 

o cuidado direto ao paciente. 

Desenvolvimento de software utilizando a CIPE 

  Analisando os dados das taxonomias utilizadas nos 

estudos selecionados para essa revisão, 83,32% faz uso 

exclusivo da CIPE e 16,66% utiliza as terminologias NANDA, 

NIC, NOC e CIPE. 

  Domingos et al. (2017) revelam que o desenvolvimento 

de softwares utilizando a terminologia CIPE como referência 

contribuem para o desenvolvimento do raciocínio clínico do 

enfermeiro e a organização no processo de cuidar. 

  Nesta perspectiva, destaca-se ainda o aspecto 

relacionado à comunicação entre os profissionais de saúde 

tendo em vista que estudos demonstraram grande melhoria, o 

que possibilita um cuidado com maior segurança e eficiência ao 

cliente, reduzindo assim os erros associados (SANTOS, 2010). 

  Por outro lado, embora ocorram discussões 

internacionais e nacionais sobre a utilização da CIPE em 

diversos países, os órgãos de saúde ainda não incorporaram a 

mesma em suas diretrizes ou publicações (DANTAS, 2016). Tal 

fato reflete a necessidade de intensificar os estudos acerca do 

referido sistema de classificação, com vistas e incorporar sua 

utilização no processo de trabalho dos serviços de saúde e 

contribuir, efetivamente, para melhoria do cuidado profissional 

de enfermagem. 
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  Dantas (2016) ainda ressalta que na prática da 

enfermagem na atenção primária à saúde (APS), muitos 

profissionais desconhecem as taxonomias e sua relevância da 

informatização para a categoria. Isso se deve ao fato de que, 

atualmente, a grande maioria dos municípios brasileiros ainda 

fazem uso do registro no prontuário de papel ou manuscrito. 

Subutilização dos Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) 

  A informatização do Processo de Enfermagem, bem 

como a utilização efetiva dos Sistemas de Apoio à Decisão 

Clínica (SADC) cooperam significativamente para o 

aperfeiçoamento da assistência ofertada nos serviços de 

sáude. Miranda et al. (2017) afirma que a utilização dos SADC 

pela enfermagem, promove o aperfeiçoamento da qualidade da 

assistência prestada quando permite o melhor manuseio da 

infinidade de informações relacionadas a prática clínica.   

  Embora reconhecida a importância desses sistemas 

para a qualidade nas práticas de saúde, sua utilização ainda é 

muito fragilizada. Estudo realizado por Santos, Pereira e 

Silveira (2017) afirma que  uma das principais causas da 

subutlização dos sistemas é a falta de divulgação.  Neste 

contexto o aperfeiçoamento e conhecimento dos profissionais 

acerca dos processos informatizados também se mostram 

fragilizados.    

  Um estudo desenvolvido por Barra, Sasso e Almeida 

(2015), com o objetivo de analisar a usabilidade do Processo de     

Enfermagem Informatizado a partir da CIPE, evidenciou que a 

enfermagem tem um desafio grande no que tange a realização 

concreta e qualificada dos registros clínicos através do 

processo de enfermagem e ressalta ainda que é de extrema 
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importância a efetivação desta prática, pois esta permite 

integrar as informações clínicas  aos sistemas de informação, 

contribuindo com o aperfeiçoamento e qualificação da 

assistência. 

  Outro fator que corrobora para a não utilização dos 

recursos disponivéis através das tecnologias informatizadas é a 

falta de contato com estas durante a formação profissional. A 

ausência do conhecimento acerca da CIPE e falta de  

treinamento para utilização destas ferrametas também 

contribuem para a subutilização (ASSIS; RAMOS, 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante do exposto, conclui-se a importância do 

desenvolvimento de softwares voltados à concretização do 

processo de enfermagem associados à CIPE. 

 Utilizando o software como instrumento, o cuidado de 

enfermagem se torna integral e registrado. O Processo de 

Enfermagem Informatizado requer a capacitação dos 

profissionais de enfermagem e a conscientização sobre a 

importância de utilizá-los na prática diária. 

 Os softwares são utilizados como apoio à tomada de 

decisão, tornando o pensamento do enfermeiro mais crítico e 

racional sobre o planejamento das ações de enfermagem. 

Apesar de terem sidos localizados alguns estudos sobre o 

assunto, grande parte ainda está em fase de desenvolvimento. 

Esse fato serve como estímulo para os pesquisadores na área, 

pois trata-se de uma tecnologia de inovação em saúde. 

Nesse prisma, é possível identificar uma tendência global 

para a utilização de recursos digitais na prestação de cuidados 
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aos diversos grupos e campos de atuação, assim como 

associados às tecnologias educacionais em saúde. 

Cumpre destacar a relevância desta revisão para a 

disseminação de conhecimento acerca do tema, assim como a 

necessidade de ampliar o escopo de estudos que utilizem as 

tecnologias inovadoras para viabilizar a tomada de decisão 

apropriada na assistência à saúde. 
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Resumo: A enfermagem tem buscado a unificação da 
linguagem através de várias iniciativas para o desenvolvimento 
de classificações para a sua prática profissional. A 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE®) representa o marco unificador de todos os sistemas de 
classificação de elementos da prática de enfermagem 
disponíveis na área e surge em resposta às necessidades 
reconhecidas pela profissão. Nesse sentido, o objetivo do 
estudo foi traçar um diagnóstico situacional da Classificação 
Internacional para a Prática em Enfermagem em Unidades de 
Saúde da Família. Trata-se de um estudo descrito, exploratório 
de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso realizada com 
os enfermeiros de uma Estratégia Saúde da Família da zona 
leste do município de Natal/RN. Percebe-se nas falas dos 
entrevistados que há um certa dificuldade em operacionalizar a 
consulta de enfermagem como preconizada pelos conselhos de 
classe. Além disso, há um desconhecimento por parte dos 
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profissionais do que é a CIPE® e da importância da mesma na 
prática profissional. A CIPE® constitui-se como um importante 
instrumento para documentar a consulta de enfermagem, 
servindo como base para tomar decisão clínica fornecendo um 
vocabulário que pode ser utilizado nos sistemas de informação 
computadorizada. Portanto, é fundamental que o enfermeiro se 
aproprie de uma linguagem padronizada e unificada afim de 
prestar um cuidado de forma integral elevando seu patamar 
enquanto ciência do cuidado. 
Palavras-chave: Atenção primária em saúde. Consulta de 

enfermagem. Terminologia padronizada em enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A consulta de enfermagem é considerada privativa do 

profissional enfermeiro. Sendo assim considerada a principal 

ação do enfermeiro, pois sistematiza e organiza o processo de 

trabalho do mesmo e coloca as necessidades do paciente como 

eixo central de seu cuidado, atingindo assim os objetivos da 

instituição e dos clientes, ao criar espaços para a atuação do 

enfermeiro, além de contribuir para a melhoria da saúde da 

população (SANTOS et al., 2016; FERREIRA; PÉRICOI; DIAS, 

2018).  

Nesse sentido, esse profissional precisa reconhecer a 

consulta como possibilidade de diálogo comunicativo, 

estreitando os laços relacionais e interpessoais, para a 

ambiência terapêutica, validando assim o procedimento, não 

agindo apenas de forma tecnicista (PAPP et al., 2014).  

Assim, o cliente deve interagir com o enfermeiro 

compartilhando suas aflições e dúvidas de acordo com a própria 

percepção de mundo (LOWEN, 2015).  
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Desta forma, a enfermagem tem buscado a unificação da 

linguagem por meio de várias iniciativas para o 

desenvolvimento de classificações para a sua prática 

profissional. (ALI; SIELOFF, 2017; FIGUEIRA et al., 2018). 

A Classificação Internacional para a Prática em 

Enfermagem (CIPE®) é concebida como um marco unificador 

dos sistemas de classificação de elementos durante a prática 

clínica do enfermeiro (PÉREZ; OLIVEIRA, 2016). 

Dentre os propósitos iniciais, cabe ressaltar que é uma 

ferramenta utilizada para documentar e descrever a prática, 

para a tomada de decisão clínica e fornecer à enfermagem um 

vocabulário e um sistema de classificação que possa ser 

utilizado nos sistemas de informação computadorizados (ALI; 

SIELOFF, 2017; RABELO-SILVA et al., 2017). 

A CIPE® produz informação por meio de uma linguagem 

universal e unificada para a tomada de decisão, bem como é 

um instrumento de promoção e organização do cuidado e de 

qualidade da assistência (RABELO-SILVA et al., 2017). 

Permite ao enfermeiro, através de uma terminologia 

combinatória, formular diagnósticos de Enfermagem, traçar  

intervenções e identificar os resultados (RABELO-SILVA et al., 

2017). 

Não obstante, o enfermeiro que trabalha na Atenção 

Primária em Saúde (APS) necessita se empoderar de tais 

preceitos haja vista, que o papel da APS configura-se na porta 

de entrada do usuário aos serviços de saúde (PAPP et al., 

2014). 

Portanto, o trabalho desenvolvido abrange as múltiplas 

manifestações do corpo que expressa a nível individual as 

necessidades de uma população, especificamente dentro da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) (SANTOS et al., 2016).  

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ali,%20Samira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Sieloff,%20Christina%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Figueira,%20Maura%20Cristiane%20e%20Silva%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pérez,%20Paloma%20Echevarría%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Adriana%20Catarina%20de%20Souza%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ali,%20Samira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Sieloff,%20Christina%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Rabelo-Silva,%20Eneida%20Rejane%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Rabelo-Silva,%20Eneida%20Rejane%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Rabelo-Silva,%20Eneida%20Rejane%22
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A ESF tem por objetivo a promoção da saúde e a 

territorialização na perspectiva da integralidade e continuidade 

das ações de saúde visando realinhar as práticas, melhorar os 

indicadores de saúde e fazer da satisfação dos usuários uma 

meta (FERREIRA; PÉRICOI; DIAS, 2018). 

A ESF necessita desenvolver um processo de trabalho 

que instale uma nova relação entre os profissionais de saúde e 

a comunidade. Este processo de trabalho deve se traduzir, 

especialmente, em termos de desenvolvimento de ações 

humanizadas, tecnicamente competentes, intersetorialmente 

articuladas, e socialmente apropriadas (MAGALHÃES, 2011).  

Assim, ao considerar o papel coordenador que a APS 

tem na Rede de Atenção, mas especificamente na ESF, a 

proposta de instituir estratégias de informatização e integração 

das informações que circundam a rede por meio da CIPE® 

atende a perspectiva histórica do SUS que é a integralidade do 

cuidado (SILVA et al., 2018).  

Portanto, diante dos fatos supracitados a relevância do 

presente estudo, pauta-se no interesse pela Saúde Coletiva, em 

especial pela ESF, que segundo as políticas públicas de saúde 

configura-se como a porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS). E que se uma atenção primária não dá resposta 

suficiente às necessidades da população, a mesma perpetua o 

modelo biologicista. 

Os motivos que envolvem a escolha do objeto de 

pesquisa advêm das experiências durante a formação 

acadêmica em enfermagem, quando constatou-se que há 

historicamente uma centralidade no modelo biologicista. 

Isto posto, o profissional de enfermagem, muitas vezes, 

acaba não entendendo como ocorre seu processo de trabalho 

em saúde coletiva perdendo assim, sua autonomia, pois ao se 
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inserir em uma determinada realidade, muitas vezes não sabe 

qual o seu objeto de trabalho, nem tampouco quais as suas 

atribuições enquanto profissional naquele campo de atuação, 

deixando os demais membros da equipe responsáveis por 

tarefas que muitas vezes são privativas do enfermeiro.  

Em virtude disso, este estudo emerge da necessidade 

evidenciada de uma enfermagem mais científica, preocupada 

em ofertar uma assistência e cuidado mais adequados aos 

usuários da APS, argumentado sobre a importância da 

incorporação da CIPE® na consulta de enfermagem nos 

serviços de saúde brasileiro. 

Por conseguinte, em reconhecer as contradições 

existentes no processo de trabalho do enfermeiro, mais 

especificamente a consulta de enfermagem e por perfilhar a 

necessidade de um trabalho mais unificado e autônomo, é que 

o objetivo desta pesquisa foi traçar um diagnóstico situacional 

da Classificação Internacional para a Prática em Enfermagem 

em Unidades de Saúde da Família. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descrito e exploratório de 

abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Yin (2009) 

descreve esse tipo de estudo como uma abordagem de 

investigação metodológica que tem por objetivo de descrever, 

explorar ou compreender os fenômenos in locús 

proporcionando ao investigador a apreensão dos fenômenos 

em seus contextos complexos de forma profunda e global.  

Tal pesquisa tem como eixo central de sua ação a 

consolidação da CIPE® nas ESF das Zonas Oeste e Leste do 
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município de Natal/RN, através de um diagnóstico situacional 

do processo de trabalho desses locais. 

A cidade de Natal em 1987 desencadeou sua 

distritalização administrativa, decorrente da assinatura de 

convênio de cooperação técnica com a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) e sob a coordenação da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública.  

Desse modo, o cenário da pesquisa para o diagnóstico 

situacional foi constituído da rede de atenção primária à saúde, 

com enfoque na Estratégia Saúde da Família (ESF) da zona 

oeste e leste, do município, totalizando 12 instituições. 

A escolha pela zona oeste e leste, se deu em virtude da 

coleta de informações de forma informal na Secretaria 

Municipal de Saúde do município, evidencia uma cobertura 

assistencial em saúde de 98% e possui uma maior área de 

abrangência populacional que é atendida nesses serviços. 

Diante disso, os sujeitos da pesquisa para a etapa do 

diagnóstico situacional foram os profissionais de Enfermagem 

(enfermeiros) que trabalham na USF da zona oeste e leste, 

totalizando 45 profissionais. 

O critério de inclusão para os sujeitos da amostra 

investigada se constituiu de ser Enfermeiro atuante na ESF há 

pelo menos 1 ano nas zonas oeste e leste, pois esse fato faz 

com que o profissional tenha um vínculo e conhecimento maior 

da comunidade adscrita em sua área. A amostra de enfermeiros 

trabalhada constitui um universo de aproximadamente 45 

enfermeiros. 

Contudo, a amostra que participou da investigação dos 

dados durante a realização da entrevista foi composta por 16 

enfermeiros, pois no período da coleta 3 unidades estavam 

interditadas. Ao elucidar os objetivos da pesquisa, 5 



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA 
PRÁTICA EM ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
 

enfermeiras não quiseram participar da pesquisa; 4 estavam de 

licença médica; 3 estavam de licença prêmio; 5 enfermeiras nos 

dias de visita para realização da pesquisa não se encontravam 

na unidade (SIC), é válido destacar que as visitas sempre eram 

realizadas em horários distintos; e 2 enfermeiras se recusaram 

a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), com a justificativa de que não queria se comprometer. 

O critério de exclusão abrangeu profissionais que se 

encontram temporariamente afastados do serviço, por motivos 

diversos, no período de realização da pesquisa. 

A escolha pela entrevista com roteiro semiestruturado 

ocorre em virtude da possibilidade do entrevistado discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada, e assim ampliar as contribuições acerca do objeto 

de estudo. Com isso, permite a presença ativa do pesquisador 

para guiar a entrevista, conforme a necessidade, sem perder a 

possibilidade de descrição (MINAYO, 2007). 

Para concretização desta etapa, foi utilizado um roteiro 

norteador como apoio para a exploração do fenômeno 

investigado, bem como um dispositivo do tipo gravador, a partir 

da anuência do entrevistado meio da assinatura do TCLE e da 

autorização para gravação. 

Além de entrevista, foi realizado um diário de campo com 

captação da realidade a fim de conhecer o serviço no 

expediente de trabalho dos profissionais, com o intuito de se 

perceber a dinâmica do processo de produção dos serviços de 

enfermagem na ESF do município de Natal/RN. 

Os dados coletados no diagnóstico situacional foram 

ordenados e classificados e a posteriori analisados pelo método 

de análise temática de Bardin.  
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A análise temática demonstra-se útil no presente estudo, 

pois possibilita a abordagem que ultrapassa aquilo manifestado 

nas falas, ao atingir a relação das categorias com as estruturas 

sociais e com os problemas da pesquisa (BARDIN, 2011). 

Destaca-se que o presente estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) com nº do CAAE 

61203816.2.0000.5537, em conformidade aos princípios éticos 

da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde. 

É importante dizer que, visando garantir-lhes o sigilo da 

identidade, aos participantes arrolados na pesquisa foram 

atribuídos a sigla (ENF 1, ENF 2, ENF 3…) de entrevistados de 

acordo com a ordem da entrevista. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REALIDADE: 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DO ENFERMEIRO 

 

A ESF tem sido considerada uma estratégia para 

reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica 

para orientar a organização do sistema de saúde como direito 

social (AMARAL; ABRAHÃO, 2017). 

Assim, Campos (2003) enfatiza quão é necessário que 

os membros da equipe da ESF avaliem o impacto de sua 

atuação sobre o processo saúde-doença individual e coletivo, 

identificando problemas de saúde que dependem do contexto 

sociocultural, articulando-se projetos de intervenção sobre o 

território, ou sobre instituições específicas. 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Amaral,%20Isabela%20Tavares%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Abrahão,%20Ana%20Lúcia%22
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É nesse contexto que os profissionais da ESF do 

município de Natal/RN afirmam o quanto é importante o 

trabalho executado nessas unidades. 

 
É o programa que aproxima, que chega próximo, 
que você cria um vínculo com o paciente, você ver 
o paciente in loco nas suas condições sócio 
econômicas. E acho que sim no fortalecimento, 
mas não só ela é que precisa de todo o sistema 
pois não é só a estratégia isoladamente que vai 
né? Que vai manter essa condição, mas assim 
ajuda bastante nesse vínculo, nessa aproximação, 
conhecer aquele território que a gente trabalha. 
(ENF. 1). 
É um programa muito bom. Ele é um programa que 
atende muito as necessidades das pessoas 
necessitadas, é muito abrangente mas limitado 
nas condições de trabalho que a gente tem. Muito, 
eu acho que fortalece muito a atenção básica. 
(ENF. 4). 
Olhe, a Estratégia Saúde da Família eu acho que 
você assim antes de tudo sempre pra mim é a 
parte da humanização você sempre tem que se 
colocar no lugar do outro para você poder 
entender, tentar entender para você, digamos 
assim é... fazer que a pessoa tente se auto cuidar, 
é uma coisa, é um vínculo muito grande que a 
gente tem, eu conheço assim nesses últimos 5 
anos eu já conheço muita gente por isso que eu 
sou procurada, porque muita gente vem pra mim 
as vezes só para escutar uma palavra é aquela 
historia da confiança entendeu? (ENF. 9). 
É um programa muito bonito [...] É um suporte bom 
com destino a isso, de ter tido uma forma de 
chegar perto da comunidade, do usuário. (ENF. 
10). 
A questão do vínculo é muito forte, por que a ESF 
atende em todas as fases da vida. Atende a família 
toda. Nós fazemos ações de promoção da saúde 
sempre, temos responsabilidade sanitária, então 
realizamos o monitoramento das situações de 
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saúde da comunidade e trabalhamos em cima 
disso. A comunidade está muito presente aqui na 
unidade. (ENF. 13). 

 

Especificamente, no caso da enfermagem, a sua prática 

integra a relação do ambiente e seu impacto no ser humano. É 

influenciada pela realidade que compreende a política, a 

economia e a cultura, sua especificidade está no cuidado tanto 

do individual como de famílias/coletivo desenvolvendo 

atividades de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde  (MAGALHÃES, 2011). 

É um processo que busca atuar na vigilância e nos 

indicadores epidemiológicos, na educação em saúde, no 

cumprimento dos programas ministeriais, no planejamento e 

administração da equipe, na realização da visita domiciliar 

independente da doença e na promoção da autonomia dos 

pacientes/comunidade (PEREIRA; FERREIRA, 2014).  

Todavia, percebe-se que em relação a função 

desempenhada pelos enfermeiros entrevistados, foi 

demonstrado uma visão restrita apenas no desenvolvimento 

dos programas das políticas públicas de saúde.  

 
O atendimento da Estratégia Saúde da Família 
seria orientações sobre o planejamento familiar, 
uma consulta de pré-natal, puerpério, de 
preventivo, de CD... enfim um acompanhamento, 
mas não a uma só pessoa, mas a família dessa 
pessoa. Como ela fez para chegar aqui, quais os 
riscos que ela tá envolvida... (ENF.05). 
Trabalha mais com a questão curativa que a 
preventiva devido a necessidade da população 
devido aos hospitais serem lotados. Também é 
preconizado pelo Ministério da Saúde trabalhar a 
parte educacional, preventiva. Porém esta, não 
tem êxito pois a curativa é a que predomina, “pois 
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a população está muito doente. Se os hospitais 
fossem menos lotados dava para se trabalhar mais 
a prevenção. (ENF.01). 
Assim, para eles (a comunidade) o que cura é... é 
o remédio, o que cura é você vindo no posto de 
saúde você tá toda hora ali querendo remédio, 
querendo.... porque aquilo é que vai curar e não o 
trabalho preventivo sabe?  (ENF.02).  
Ainda [a população] valorizam a parte curativa, 
então se eles vierem para uma consulta e levarem 
medicamento, eles têm muito mais facilidade de 
procurar o serviço (ENF.03). 

 
Na obra intitulada será que isso é integralidade? Mattos 

(2004) aborda a questão da integralidade como um dos 

princípios do SUS e afirma que tem de ser prioridade para as 

ações preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Os 

profissionais têm de ser capaz de responder ao sofrimento 

manifesto de uma demanda socialmente construída. 

Essa clínica desenvolvida sobre o sujeito ignora os 

vínculos entre paciente, famílias e comunidade com a equipe, 

impossibilitando as pessoas de enfrentarem seus problemas a 

partir de suas condições concretas de vida. Uma nova clínica, 

a ampliada, rompe com essa lógica, pois a função do 

profissional da saúde é estimular o autocuidado, a educação em 

saúde e o compartilhamento de conhecimentos de saúde com 

os pacientes e grupos aumentando a capacidade das pessoas 

de serem terapeutas de si mesmas (CAMPOS, 2003). 

Partindo desse pressuposto, o estudo realizado por 

Pereira e Ferreira (2014), aponda que quando a consulta de 

enfermagem é realizada na ESF torna-se um importante 

instrumento para a prática clínica do cuidado em saúde, pois 

traz uma maior confiança dos usuários sendo capaz de realizar 

um atendimento mais eficaz, resolutivo, digno e humanizado 
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que buscará a prevenção de doenças e a promoção da saúde 

ao inseri-la na conduta realizada nos programas ministeriais de 

saúde. Além disso, o enfermeiro na consulta é o elo de 

comunicação entre as necessidades emanadas da população e 

a perspectiva de resolutividade. 

Contudo, observa-se na prática do enfermeiro um 

desconhecimento acerca da consulta de enfermagem e como 

ela é operacionalizada, sendo confundida muitas vezes com o 

processo de trabalho.  

 
Com certeza, logo é muito importante o enfermeiro 
dentro da Estratégia Saúde da Família sem o 
enfermeiro a estratégia não funciona, se você 
observar uma consulta de enfermagem do pré-
natal e você comparar com a consulta da médica 
é completamente diferente, a gente se liga mais 
nos detalhes, a gente tenta ter mais paciência, a 
gente investiga mais, é bem mais detalhada, mais 
rica. (ENF. 3). 
O nosso processo aqui é mais baseado na 
promoção, na prevenção, ficar atento nos 
indicadores. (ENF. 5). 
É muito obvio o processo de trabalho de 
enfermagem do enfermeiro na estratégia, a gente 
tem uma responsabilidade na parte administrativa, 
de organização, de atuação, de criação, de 
inovação, diante de toda essa clientela 
diversificada que a gente tem, a gente tem uma 
demanda muito diversificada tanto de proceder, de 
executar, de pensar, então se for para ter uma nota 
boa, é uma nota muito boa, é muita coisa para 
fazer. (ENF. 12). 
É tipo assim .....úlcera não é úlcera é escara.... 
alguma coisa assim..... do processo de 
trabalho[...]os pontos fortes são que vai ter 
melhoras na comunicação, no diálogo, conversa 
.....ajuda até no diagnóstico ne? (ENF. 15). 
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Estudos apontam que uma das dificuldades de 

operacionalização da consulta de enfermagem como 

preconizado é a fragmentação do saber sobre a consulta que 

ocorre no processo de formação dos enfermeiros. Os cursos de 

graduação, muitas vezes fazem uma abordagem fragmentada 

do assunto, pois ainda há uma valorização da visão 

medicocêntrica e hospitalocêntrica. Assim, a consulta torna-se 

pouco eficaz e de baixa resolutividade. (PEREIRA; FERREIRA, 

2014).  

É importante que na prática clínica com famílias, a 

intervenção tenha como meta promover, incrementar ou 

sustentar o funcionamento da família quanto aos seus aspectos 

cognitivos, afetivos e de comportamento além de seu papel 

enquanto cuidadores (AMARAL; ABRAHÃO, 2017). 

A consulta de enfermagem é um importante instrumento 

da prática clínica do enfermeiro na ESF, pois a interação 

promovida neste momento faz com que o usuário tenha mais 

confiança no profissional, tornando o atendimento mais 

resolutivo, digno e eficaz. Assim, buscará a promoção da saúde 

através da conduta realizada nos programas ministeriais 

(GALAVOTE et al., 2016). 

Além disso, o enfermeiro na consulta é o elo de 

comunicação entre as necessidades emanadas da população e 

a perspectiva de resolutividade (FERREIRA; PÉRICOI; DIAS, 

2018).  

Porém, estudos apontam que uma das dificuldades de 

operacionalização da consulta de enfermagem como 

preconizado é a fragmentação do saber sobre a consulta que 

ocorre no processo de formação dos enfermeiros (PEREIRA; 

FERREIRA, 2014).  
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É válido destacar que a falta de conhecimento sobre a 

consulta de enfermagem, faz com que a utilização da CIPE® e 

as contribuições que a mesma traz para a assistência à saúde 

fique fragilizada. 

 
A CIPE®? Como é repita ai de novo a pergunta, 
mulher refresque a minha memória CIPE® é 
aquela parte de acidentes com alguma coisa? 
Mulher eu confesso a você que eu nunca nem ouvi 
falar nisso to ouvindo falar agora por você, então 
assim eu não vou responder essa pergunta por 
que eu não tenho conhecimento para isso. (ENF. 
2). 
Nem eu sei o que é CIPE®. A gente não usa, 
alguém usa? Não tive nenhuma aluna que me 
falasse sobre isso. (ENF. 6). 
Quando falaram CIPE® eu achei que era sobre 
saúde do trabalhador, então eu quero saber o que 
é essa sigla, pra mim eu só conhecia a NANDA e 
conhecia que na época da gente há 30 e poucos 
anos não existia NANDA, num existia nada disso, 
dessas siglas e assim a gente entrou no mercado 
de trabalho e eu acho que são coisas muito 
voltadas para a parte hospitalar né? (ENF. 7). 
Olhe assim no meu processo do meu trabalho 
houve uma grande melhoria abriu mais horizontes 
pra mim entendeu? Assim, porque no momento 
que você ver e se apropria, você toma 
conhecimento você tem que mudar porque a 
pessoa tem que esta aberta para mudança se você 
não esta aberto para mudança você não anda 
nunca, você sempre fica naquela mesmice lá... 
(ENF. 8). 
O que é CIPE®? É o que eu faço aqui? A gente faz 
tudo, o enfermeiro tem muitas atribuições todos os 
programas, todo ôôô, a gente sempre esta dentro 
daquele, dentro dos programas preconizados pelo 
ministério, coordena a equipe, ver a situação da 
enfermagem, eu já ouvi falar sobre a CIPE®  mas 
não to lembrada, e sinceramente não sei se é 
aplicada. (ENF. 11). 
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O processo de enfermagem é seguir....eu acho 
assim, seguir os protocolos do ministério. (ENF. 
16). 

 

Nota-se diante das falas que há uma certa dificuldade por 

parte dos profissionais conhecer a CIPE®  qual a sua função e 

aplicabilidade na prática dos serviços de saúde. 

Diante disso, Cavalcante et al. (2016), em um estudo 

realizado na região centro-sul do estado do Paraná, enfatizam 

que há um conhecimento limitada acerca da utilização de 

terminologias em enfermagem e que as justificativas para tal foi 

a falta de hábito e a sobrecarga de trabalho que impedia o uso 

dessas terminologias.  

E ainda, os participantes desse estudo apresentaram 

uma “tendência para se eximir de uma prática fundamentada 

pelo raciocínio clínico e pensamento crítico-reflexivo” 

(CAVALCANTE et a., 2016, p. 614). 

Diversas literaturas apontam que o desenvolvimento da 

enfermagem enquanto ciência vem sendo prejudicado devido a 

ausência de uma linguagem universal para estabelecer a 

definição e descrição de sua atividade. (TRUPPEL et al., 2009; 

CUBAS; EGRY, 2008; NOBREGA; GARCIA, 2005; SILVA; 

MALUCELLI; CUBAS, 2008; GARCIA, 2016). 

Na verdade há um desafio de universalizar sua 

linguagem evidenciando os elementos – diagnósticos, 

intervenções e resultados esperados – de sua prática. Isso 

ocorre devido aos vários sistemas e estruturas de classificação 

que foram sendo desenvolvidos (SILVA, 2018). 

Por sob essa perspectiva, a CIPE® foi desenvolvida para 

unificar essa linguagem objetivando fornecer dados que 

indicam a contribuição da Enfermagem no cuidado da saúde, 

promovendo mudanças em sua prática (GARCIA, 2016). 
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Portanto, é preciso que o enfermeiro tome para si as 

discussões acerca da utilização da CIPE® nos serviços de 

saúde, como um importante instrumento do seu processo de 

trabalho e de tecnologias de enfermagem, a fim de favorecer a 

consolidação e visibilidade de seu papel na atenção primária 

em saúde. (CUBAS; EGRY, 2008; NOBREGA; GARCIA, 2005). 

E ainda, a CIPE® constitui-se como um importante 

instrumento para documentar a consulta de enfermagem, 

servindo como base para tomar decisão clínica fornecendo um 

vocabulário que pode ser utilizado nos sistemas de informação 

computadorizada. (GOMES, D.C. et al., 2016). 

A linguagem utilizada por esse instrumento permite 

comparar textos clínicos, populações e áreas geográficas 

avançando no cuidado prestados durante as atividades de 

enfermagem e os resultados em saúde (PÉREZ; OLIVEIRA, 

2016).  

A sua utilização fomenta o raciocínio clínico para guiar a 

prática através de um processo dinâmico constituído por uma 

sequencia de pensamentos até a chegada da tomada de 

decisão e resolução do problema que o paciente apresenta. 

(SILVA, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

É notório nas falas dos entrevistados o despreparo 

profissional no que diz respeito a essa classificação e as 

contribuições que a mesma traz para tornar a enfermagem cada 

vez mais científica.  

Isso acaba fazendo com que o enfermeiro ao não 

conhecer e não utilizar uma linguagem própria, que ele se utilize 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pérez,%20Paloma%20Echevarría%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Adriana%20Catarina%20de%20Souza%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Adriana%20Catarina%20de%20Souza%22


DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA 
PRÁTICA EM ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
 

de ferramentas do processo de trabalho de outros profissionais, 

mas especificamente do médico. 

Tal fato ficou muito claro quando os enfermeiros 

elencaram a questão de ter passado até por constrangimento 

ao fazer o registro de uma palavra que ele julgava ser termo 

técnico, quando na verdade era diagnóstico médico. 

Se faz mister destacar que, essa confusão na hora de 

fazer a anotação ocorre justamente pelos profissionais terem a 

dificuldade de colocar no papel a nomenclatura correta.  

Tal prerrogativa leva-nos a reflexão sobre o processo de 

formação que deveria (deve) formar de acordo com as 

prerrogativas estabelecidas pelos COREN e COFEN. Contudo 

observou-se ainda que, há uma certa inobservância no ensino 

do processo de enfermagem em detrimento ao ensino pautado 

na queixa-conduta.  

Diante disso, é preciso que o processo de formação seja 

direcionado ao estimulo e orientação para realização da 

consulta de enfermagem como preconizado pelos órgãos que 

fomentam o fazer da enfermagem. 

Nessa perspectiva o trabalho contribuirá no excito as 

discussões no âmbito da graduação à prática efetiva da 

consulta de enfermagem nos serviços de APS do território 

nacional.  

E ainda, tal fato eleva o enfermeiro do patamar 

subalterno ao médico e passa a ser aliada ao processo de 

trabalho em saúde, pois o mesmo passa a compreender o 

porque, o para quem e o para quê ele trabalha.  

Pois, o enfermeiro tem que está apto para ouvir e 

compreender bem como, promover um atendimento com 

enfoque integral, aspectos biológicos, sociais e espirituais de 

seu cliente.  
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RESUMO: A icterícia é a cor amarelada que aparece na pele 
de alguns recém-nascidos (RNs), em decorrência da elevação 
da bilirrubina no sangue após o nascimento. Cerca de 60% de 
todos os recém-nascidos apresentam icterícia. Objetivo: 
analisar os Diagnósticos de Enfermagem (DE) em recém-
nascidos com icterícia internados em uma unidade de terapia 
intensiva neonatal. Materiais e Métodos: estudo transversal, 
descritivo e documental, de abordagem quantitativa, amostra de 
23 prontuários dos neonatos. Realizado a partir da utilização de 
um instrumento para analisar os prontuários dos recém-
nascidos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal. Resultados e discussões: a maioria das genitoras 
residiam no interior do Estado, média baixa de consultas pré-
natal e várias intercorrências na gravidez; e os recém-nascidos 
56,5% eram do sexo masculino, 47,8% eram prematuros 
extremos e 52,2% eram recém-nascidos de muito baixo peso. 
Seis Diagnósticos de Enfermagem foram preponderantes e 
todos os neonatos apresentaram icterícia neonatal, hipotermia 
e risco de infecção. Conclusão: os DEs encontrados refletiram 
as necessidades de saúde dos neonatos ictéricos e poderão 
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suscitar a formulação de cuidados de enfermagem específicos. 
Conclusões: o estudo contribuirá para reforçar a importância 
do julgamento clínico do enfermeiro, na prática clínica junto ao 
RN com icterícia internado em uma UTIN, na perspectiva de 
ampliar a sistematização da assistência de enfermagem 
neonatal. 
Palavras-chave: Recém-nascido. Icterícia neonatal. 

Diagnósticos de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A icterícia é a cor amarelada que aparece na pele de 

alguns recém-nascidos (RNs), em decorrência da elevação da 

bilirrubina no sangue (hiperbilirrubinemia) após o nascimento 

(CDC, 2015). 

Cerca de 60% de todos os recém-nascidos apresentam 

icterícia, porém alguns são mais propensos a ter elevados 

níveis de bilirrubina do que outros. Entre os fatores de risco 

mais comuns estão os recém-nascidos pré-termo (nascidos 

antes de 37 semanas de gestação), com desenvolvimento 

incompleto do fígado, com dificuldades de alimentação, que 

nasceram com hematomas e com incompatibilidade Rh (CDC, 

2015). 

Na prática, 98% dos RN apresentam níveis séricos de 

bilirrubina total acima de 1mg/dL durante a primeira semana de 

vida, sendo que, em torno de dois terços ou mais, desenvolvem 

icterícia com valores superiores a 5mg/dL. Na maioria das 

vezes, a icterícia decorre de um aumento da fração indireta da 

bilirrubina e é a expressão clínica de um mecanismo de 

adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina, denominada 

icterícia “fisiológica” (BRASIL, 2017). 
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A interrelação entre níveis de bilirrubina sérica, 

encefalopatia transitória e Kernicterus não está clara, 

dificultando a conduta terapêutica, principalmente a indicação 

da exsanguineotransfusão (BRASIL, 2017).  

Não se conhece com que nível sérico de bilirrubina e em 

que circunstâncias a possibilidade de lesão cerebral excede os 

riscos do tratamento e se níveis mais baixos de bilirrubina 

causam lesões cerebrais menos graves, principalmente nos 

RNPT, que frequentemente apresentam outros quadros clínicos 

graves associados, como sepse, insuficiência respiratória e 

hemorragia de SNC. Existe associação direta entre 

hiperbilirrubinemia grave, devido à doença hemolítica por 

incompatibilidade materno-fetal pelo fator Rh, prematuros e 

aqueles que apresentam fatores agravantes da 

hiperbilirrubinemia (BRASIL, 2017). 

Porém, a interrelação entre níveis de bilirrubina sérica, 

encefalopatia transitória e Kernicterus não está clara, 

dificultando a conduta terapêutica, principalmente a indicação 

da exsanguineotransfusão (BRASIL, 2017). 

O baixo peso ao nascer apresenta forte associação com 

nascimentos prematuros. O peso ao nascer menor que 2500g 

apresentou quatro vezes mais chances de estar associado ao 

nascimento prematuro, sendo, portanto, um fator de risco 

relacionado à morbimortalidade neonatal (OLIVEIRA et al, 

2016). 

Caso o aumento da bilirrubina indireta 

(hiperbilirrubinemia indireta) não seja tratado adequadamente 

poderá atravessar a barreira hematoencefálica do RN e 

ocasionar o kernicterus, tipo de lesão cerebral, que pode causar 

paralisia cerebral, perda de audição, comprometimento da visão 
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e dos dentes e, às vezes, gerar deficiência intelectual (CDC, 

2015). 

Estima-se que 15 milhões de RNs nascem prematuros a 

cada ano e, dentre os países com as taxas de natalidade 

prematura mais elevadas estão o Brasil, Estados Unidos, Índia 

e Nigéria, evidenciando-se a prematuridade como um problema 

global (OLIVEIRA et al, 2016). 

Os recém-nascidos que apresentam algum grau de risco 

e os que nascem pré- termos necessitam, na maioria das vezes, 

de uma assistência mais complexa, levando-os à internação na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Essa unidade é 

um ambiente tecnológico de alta complexidade e deverá estar 

organizada com uma equipe multidisciplinar capacitada, espaço 

físico adequado, materiais e equipamentos disponíveis e em 

funcionamento (MAIA; SILVA; FERRARI, 2014)  

A equipe de enfermagem tem um papel fundamental na 

UTIN, uma vez que esta equipe permanece mais tempo em 

contato com o RN e assume a função de assistir à perpetuação 

de sua boa condição clínica (BELTRÃO et al, 2014).  

A equipe de enfermagem dispensa maior tempo com os 

cuidados ao binômio mãe-bebê e está mais presente no 

cotidiano destas famílias. Desta forma pode, além de outras 

categorias, ser um elemento essencial para garantia de diálogo 

e escuta sensível, a fim de promover espaços para resolução 

de dúvidas frente ao tratamento fototerápico (FERNANDES et 

al, 2016). 

Como responsável pela equipe de enfermagem na UTIN, 

o enfermeiro precisa desenvolver habilidades, competência e, 

acima de tudo, sensibilidade para executar uma assistência de 

enfermagem sistemática e correlaciona-la à avaliação e 

manutenção dos aparelhos, bem como a supervisão e 
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treinamento da equipe sob sua responsabilidade (ROSÁRIO et 

al, 2013). 

A complexidade de uma unidade de terapia intensiva 

exige do enfermeiro a provisão e o gerenciamento de materiais 

e equipamentos, indispensáveis à realização de procedimentos 

e à manutenção da vida do paciente que é assistido. Na 

ausência desses materiais, o processo de trabalho se torna 

descontínuo, o que contraria a concepção de que a 

enfermagem é uma continuidade da assistência, evidenciando 

a carência de recursos materiais no sistema hospitalar 

(BELTRÃO et al, 2014). 

No entanto, torna-se necessário que o enfermeiro avalie 

o paciente com icterícia e forneça dados para que o cuidado 

possa ser efetivo. Para tanto, deverá utilizar o processo de 

enfermagem (PE) que é um método organizado em cinco 

etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, a 

saber: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem 

(DE), Planejamento de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009). 

Para garantir uma linguagem padronizada e estruturada 

dos Diagnósticos de Enfermagem, o enfermeiro deverá adotar 

um sistema de classificação dos DE e, o mais utilizado pelos 

enfermeiros é o da North American Nursing Diagnosis (NANDA) 

(GAIDZINSKI et al, 2008). 

Os Diagnósticos de Enfermagem são interpretações 

científicas das informações levantadas, utilizadas para orientar 

o planejamento de enfermagem, a implementação e a 

avaliação. Vem facilitar a comunicação profissional e direcionar 

as intervenções de enfermagem visando à promoção e à 

recuperação da saúde (NANDA, 2015). 



DIAGNOSTICOS DE ENFERMAGEM EM RECÉM-NASCIDOS COM ICTERICIA 
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 
 

Diante desse contexto, elaborou-se a seguinte questão 

de pesquisa: Quais os diagnósticos de enfermagem mais 

frequentes em recém-nascidos com icterícia internados na 

UTIN? 

Desse modo, o estudo objetivou identificar os 

Diagnósticos de Enfermagem em recém-nascidos com icterícia, 

internados em uma unidade de terapia intensiva neonatal, 

segundo a North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA-I) 2015- 2017 (NANDA, 2015) e caracterizar o perfil 

das genitoras e dos neonatos acometidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e 

documental, de abordagem quantitativa, que foi desenvolvido 

através da análise de dados secundários provenientes de 

prontuários dos pacientes em uma UTIN de uma Maternidade 

Escola de referência estadual na assistência materno-infantil de 

alto risco em uma capital do Nordeste do Brasil.  

A população do estudo foi constituída por todos os 

prontuários de recém-nascidos diagnosticados com icterícia, 

internados na UTIN, no período de março à maio de 2017. A 

amostra foi do tipo por conveniência com um total de 23 recém-

nascidos com icterícia. 

Foram incluídos no estudo todos os prontuários de 

recém-nascidos diagnosticados e internados na UTIN com 

icterícia e excluídos os prontuários dos recém-nascidos (RN) 

que nasceram em outra maternidade, que não estiveram na 

UTIN no período da coleta de dados e que não continham 

informações que preenchesse 50% do instrumento da coleta de 

dados.  
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Tal coleta foi realizada por meio de um instrumento 

previamente validado por Lima, Silva, Beltrão (2009) e adaptado 

para este estudo. Após a organização inicial, o instrumento foi 

submetido a análise de cinco especialistas, que foram 

selecionados na própria UFRN. Considerou-se especialista o 

enfermeiro com experiência profissional de, pelo menos, um 

ano no ensino ou na assistência na área da Sistematização da 

assistência de Enfermagem, neonatologia e saúde da criança. 

O instrumento foi organizado em quatro domínios: Identificação 

do recém-nascido, Identificação da mãe, Exame físico da 

criança e Diagnósticos de enfermagem. Após a coleta dos 

dados, as variáveis e os elementos da amostra foram 

organizados no programa Microsoft Office Excel® o qual facilitou 

o agrupamento e resumo dos dados. 

A pesquisa foi desenvolvida dentro dos padrões éticos, 

obedecendo aos termos da Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Um Termo 

de Compromisso de Utilização de Dados em Prontuário e 

Banco de Dados, com explicação pormenorizada do projeto foi 

utilizado com objetivo de solicitar a permissão para uso dos 

prontuários. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, CAAE 

61197016.3.0000.5537. O anonimato dos sujeitos foi garantido 

pelo uso de pseudônimos ou numerais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Quanto às características das puérperas identificou-se 

que a maioria vivia em união estável (60,9%), residia no interior 

do Estado (60,9%), era dona de casa (52,2%), realizou menos 

de 6 consultas de pré-natal (56,5%) e realizou o parto cesárea 
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(56,5%). As principais intercorrências durante a gravidez nesta 

pesquisa foram doença hipertensiva específica da gravidez - 

DHEG (34,8%), trabalho de parto prematuro – TPP (21,7%), 

infecção do trato urinário – ITU (13%), diabetes – DMG e DM2 

(13%), alterações do ILA (13%), epilepsia (8,7%), conforme 

tabela 1. 

 
Tabela 1. Características das puérperas de recém-nascidos com icterícia 

internados na UTIN. Natal, RN, Brasil. 2017. 

Variáveis N % 

Estado civil   

União estável 14 60,9 

Casada 6 26,1 

Solteira 3 13 

Procedência   

Interior 14 60,9 

Capital 9 39 

Profissão   

Do lar 12 52,2 

Agricultora 3 13 

Outros 8 34,8 

Número de consultas de pré-natal   

< 6 consultas de pré-natal 13 56,5 

> 6 consultas de pré-natal 10 43,5 

Via de parto   

Parto via cesárea 13 56,5 

Parto via vaginal 10 43,5 

Intercorrências durante a gravidez   

DHEG 8 34,8 

TPP 5 21,7 

ITU 3 13 

DMG e DM2 3 13 

Alterações do ILA 3 13 

Epilepsia 2 8,7 
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Fonte: própria, 2017. 

 

 Dos 23 recém-nascidos com icterícia 56,5% eram do 

sexo masculino, 47,8% eram prematuros extremos (abaixo de 

28 semanas) e 52,2% eram recém-nascidos de muito baixo 

peso (inferior a 1.500g).  

 Após a avaliação dos dados coletados por meio do 

instrumento, os principais DE elencados são apresentados na 

Tabela 2, considerando a possibilidade de múltiplos 

diagnósticos por paciente. 

 
Tabela 2. Diagnósticos de enfermagem identificados nos recém-nascidos 

com icterícia internados em UTI. Natal, RN, Brasil. 2017. 

Diagnósticos de enfermagem N % 

Icterícia neonatal 23 100 

Hipotermia 23 100 

Risco de infecção 23 100 

Risco de aspiração 22 95,6 

Padrão respiratório ineficaz 20 86,9 

Risco de integridade da pele prejudicada 15 65,2 

Integridade da pele prejudicada 7 30,4 

Perfusão tissular periférica ineficaz 3 13 

Distúrbio na imagem corporal 1 4,3 
Fonte: própria, 2017. 

 

Ressaltam-se os seis primeiros DEs, constatados em 

mais de 60% dos RNs. Em seguida à Tabela 2, é exibida a 

Tabela 3 com os percentuais das características definidoras, 

fatores relacionados e fatores de risco dos seis DEs 

prevalentes. 
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Tabela 3. Diagnósticos de Enfermagem frequentes e características 

definidoras, fatores relacionados e de risco de 23 recém-nascidos com 

icterícia internados em UTI, NANDA-I 2015-2017. Natal, RN, Brasil, 2017. 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Característica definidora 
e/ou fator relacionado ou 
fator de risco 

N % 

Icterícia 
neonatal 

Característica definidora: perfil 
sanguíneo anormal 

23 100 

Característica definidora: pele 
amarelo-alaranjada 

22 95,6 

Característica definidora: 
equimoses na pele 

4 17,4 

Fator relacionado: dificuldade 
de realizar a transição à vida 
extrauterina 

20 86,9 

Fator relacionado: idade < 7 
dias 

3 13 

Hipotermia Característica definidora: 
hipotermia (grau 4/3/2/1) 

23 100 

Característica definidora: 
icterícia 

21 91,3 

Característica definidora: pele 
fria ao toque 

9 39,1 

Característica definidora: 
sofrimento respiratório 

4 17,4 

Característica definidora: 
acrocianose 

2 8,7 

Característica definidora: 
cianose nos leitos ungueais 

1 4,3 

Fator relacionado: aumento da 
demanda de oxigênio 

12 52,2 

Fator relacionado: extremos 
de idade 

8 34,8 

Fator relacionado: nascimento 
não planejado fora do hospital 

2 8,7 
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Fator relacionado: retardo na 
amamentação 

1 4,3 

Risco de 
infecção 

Fator de risco: procedimentos 
invasivos 

23 100 

Fator de risco: ruptura 
prematura de membrana 
amniótica 

3 13 

Risco de 
aspiração 

Fator de risco: presença de 
sonda oral/nasal 

22 95,6 

Padrão 
respiratório 
ineficaz 

Característica definidora: 
padrão respiratório anormal 

20 86,9 

Característica definidora: 
dispnéia 

7  30,4 

Característica definidora: 
bradipnéia 

6 26,1 

Característica definidora: uso 
da musculatura acessória para 
respirar 

6 26,1 

Característica definidora: 
taquipnéia 

3 13 

Característica definidora: 
diâmetro anteroposterior do 
tórax aumentado 

1 4,3 

Fator relacionado: imaturidade 
neurológica 

19 82,6 

Fator relacionado: 
deformidade da parede do 
tórax 

1 4,3 

Risco de 
integridade da 
pele 
prejudicada 

Fator de risco: hipotermia 14 60,9 

Fator de risco: extremos de 
idade 

7 30,4 

Fator de risco: umidade 1 4,3 

Fator de risco: alteração no 
turgor da pele 

1 4,3 

Fonte: própria, 2017. 
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O perfil materno apresentou percentagem significativa de 

mães procedentes de cidades do interior do Estado onde se 

realizou o estudo, o que se deve ao fato de a maternidade da 

pesquisa ser referência estadual na assistência materno-infantil 

de alto risco (SESAP, 2014). 

Quanto às consultas de pré-natais, o Ministério da Saúde 

preconiza que o total de consultas deve ser de, no mínimo, 6 

(BRASIL, 2017). Porém, nesse estudo, mais da metade das 

puérperas realizaram menos de seis consultas. O pré-natal 

torna-se importante para garantir uma gestação saudável e um 

parto seguro com consultas periódicas, realização de exames e 

orientações às mães e familiares(SESAP, 2016). Um estudo 

realizado no sul do país apresenta que 61% dos RNs de 

mulheres que não realizaram o pré-natal desenvolveram algum 

tipo de intercorrência ao nascer (BASSO, NEVES, SILVEIRA, 

2012). 

Dos 23 recém-nascidos com icterícia, 56,5% eram do 

sexo masculino, 47,8% eram prematuros extremos (entre 24 e 

30 semanas) e 52,2% eram recém-nascidos de muito baixo 

peso (inferior a 1.500g). Tais resultados corroboram com estudo 

desenvolvido no Estado do Rio Grande do Sul, que apontou 

52% dos neonatos do sexo masculino, bem como 65% eram 

prematuros (BASSO, NEVES, SILVEIRA, 2012). 

 

Dentre as intercorrências durante a gestação, a DHEG 

mostrou-se preponderante. A síndrome HELLP apresenta forte 

relação com elevados índices de morbimortalidade 

materna/fetal, além de estarem relacionadas à, quase sempre, 

interrupção da gestação e, consequentemente, complicações 

fetais (GERMANO; NOGUEIRA, 2017). Fernandes et al (2016) 



DIAGNOSTICOS DE ENFERMAGEM EM RECÉM-NASCIDOS COM ICTERICIA 
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 
 

ressalta que a DHEG no Brasil pode ocorrer em 30% das 

gestantes, representando a principal causa de morte materna 

no Brasil. 

Nesse estudo, os sintomas mais comuns presentes nos 

RNs que apresentam icterícia neonatal foram a pele alaranjada, 

hipotermia e exposição a procedimentos invasivos. Seis 

Diagnósticos de Enfermagem foram frequentes em mais de 

60% dos RNs e pertencem aos domínios: nutrição, 

segurança/proteção, atividade/repouso. Todos os neonatos 

apresentaram os DEs icterícia neonatal, hipotermia e risco de 

infecção. 

A fototerapia é a terapia mais utilizada, mundialmente, 

para a prevenção e o tratamento da hiperbilirrubinemia 

neonatal. Se utilizada de forma apropriada, é capaz de controlar 

os níveis de bilirrubina em quase todos os pacientes, com 

exceção daqueles com quadros hemolíticos graves e RN de 

muito baixo peso com hematomas extensos (BRASIL, 2017). 

A eficácia depende de: causa da icterícia, concentração 

sérica da bilirrubina, tipo de luz emitida e dose de radiância, 

medida em mw/cm2/nm (BRASIL, 2017). 

Durante a execução desse projeto foram encontradas 

algumas limitações que dificultaram a coleta de dados. A 

principal limitação observada foi a falta de informações nos 

prontuários dos RNs, dentre elas, os dados sobre o uso da 

fototerapia, como também a falta de um registro completo de 

exame físico. 

As características da equipe de enfermagem em Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal ainda limitam a assistência 

integral na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, devido às 

características socioeconômicas e culturais inerentes a equipe 

de enfermagem (BELTRÃO, 2014). 
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Destaca-se a importância de compreender a capacidade 

preditiva e prognóstica das características definidoras, assim 

como da evolução temporal do diagnóstico de enfermagem 

Icterícia neonatal por contribuir com o reconhecimento precoce 

do mesmo e escolha de intervenções adequadas. O cuidado de 

enfermagem aos RNs com icterícia exige raciocínio crítico que 

pressuponha as prioridades na assistência e auxilie na tomada 

de decisão precoce, na perspectiva de melhoria da assistência 

de enfermagem. 

 

CONCLUSÕES  

 

Neste estudo, seis DEs predominaram na amostra de 

RNs com icterícia neonatal, distribuídos nos domínios nutrição, 

segurança/proteção, atividade/repouso: icterícia neonatal; 

hipotermia; risco de infecção; risco de aspiração; padrão 

respiratório ineficaz e risco de integridade da pele prejudicada. 

Os DEs encontrados refletiram as necessidades de saúde dos 

neonatos ictéricos e poderão suscitar a formulação de cuidados 

de enfermagem específicos dentro dos domínios dos DEs. 

Explanaram-se várias relações expressivas entre as 

variáveis DEs e as características neonatais que incitam à 

discussão e convergem para a geração de novos 

conhecimentos. Porém, essas relações merecem ser 

elucidadas minuciosamente mediante novas pesquisas com 

maior rigor estatístico no tocante à mesma temática, para 

verificar se há associação significativa entre os eventos 

relatados. Alguns dos achados não puderam ser 

fundamentados com pormenores e comparados em razão da 

ausência de estudos semelhantes e da limitação de publicações 

alusivas aos DEs em neonatologia. 
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Ademais, o estudo contribuirá para reforçar a importância 

do julgamento clínico do enfermeiro, na prática clínica junto ao 

RN com icterícia internado em uma UTIN, na perspectiva de 

ampliar a sistematização da assistência de enfermagem na 

área neonatal. 
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RESUMO: A satisfação é um dos fatores fundamentais para a 
manutenção dos alunos na universidade, pois estudos apontam 
que um estudante satisfeito com o curso terá maior 
probabilidade de concluí-lo. Assim, o estudo objetivou 
caracterizar o perfil sociodemográfico dos estudantes de 
graduação em enfermagem de uma Universidade Pública; e 
descrever os fatores que causam satisfação/insatisfação nos 
estudantes da referida instituição em relação ao curso de 
Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
descritiva, com abordagem quantitativa. Foi aplicado um 
questionário, a fim de avaliar o grau de satisfação dos 
estudantes no tocante a diversos aspectos da sua experiência 
acadêmica. A amostra foi composta por 130 estudantes, 
regularmente matriculados no curso de Graduação em 
Enfermagem,  nos períodos compreendidos entre o primeiro e 
nono. Como resultados, observou-se uma predominância do 
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sexo feminino e faixa etária abaixo de 25 anos. Apesar da 
insatisfação com alguns aspectos da instituição e de 
oportunidade de desenvolvimento no curso, a maioria dos 
estudantes mostraram-se satisfeitos com os aspectos em geral. 
Os estudantes estabeleceram como principais fatores de 
satisfação àqueles relacionados ao curso, evidenciando, 
sobretudo, os aspectos relacionados aos professores, aos 
conteúdos ministrados e métodos de ensino utilizados. Foi 
relevante mensurar o grau de satisfação dos estudantes, de 
forma que, a partir da realidade identificada, a instituição, 
coordenação e docentes possam desenvolver estratégias para 
melhorar e favorecer o processo de ensino aprendizagem. 
Palavras-chave: Satisfação. Enfermagem. Estudantes.  
   

INTRODUÇÃO 

 

 A universidade consiste em um berço científico, com 

relevante papel social, o qual deve proporcionar meios para que 

o estudante se desenvolva de maneira crítica e reflexiva, 

adquirindo habilidades pertinentes à sua profissão. Essa nova 

etapa de vida acarreta diversas mudanças em nível pessoal, 

cognitivo, afetivo e social, cercadas por cobranças e exigências 

que podem interferir na qualidade de vida desses indivíduos, 

criando um misto de sentimentos que podem culminar numa 

desmotivação e consequente insatisfação (RAMOS et al, 2015; 

HIRSCH et al, 2015).  

 A satisfação acadêmica pode ser entendida como a 

percepção de êxito do discente, frente às suas expectativas, 

obtida mediante seu desempenho educacional. Tal satisfação é 

considerada multidimensional, pois é influenciada por fatores 

que compõem a experiência de formação do estudante, a 

saber: a qualidade do ensino, o currículo, os relacionamentos 

interpessoais, as instalações, os recursos disponibilizados, 
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dentre outros (RAMOS et al, 2016; SUEHIRO; ANDRADE, 

2018).  

 Para Pinto et al (2017), a satisfação é um dos fatores 

fundamentais para a manutenção de alunos e de uma imagem 

positiva da universidade. Entende-se que um estudante 

satisfeito com o curso terá maior probabilidade de concluí-lo, 

enquanto que os insatisfeitos tendem a possuir um menor 

rendimento, desmotivação, queda do índice de frequência nas 

aulas e maior possibilidade de abandono do curso (ALVES et 

al, 2018; SUEHIRO; ANDRADE, 2018; HIRSCH et al, 2015).

 Por isso, faz-se necessário reconhecer os níveis e 

fatores que contribuem para satisfação e insatisfação dos 

discentes, a fim de identificar as falhas ou sucessos do 

processo educacional, garantindo, assim, a manutenção ou 

restauração da qualidade do ensino, a partir de estratégias que 

favoreçam a formação do discente, (SUEHIRO; ANDRADE, 

2018; HIRSCH et al, 2015), aumentando a eficácia do processo 

educacional e contribuindo com a satisfação do estudante 

(PINTO et al, 2017).  

 Tendo em vista a importância da temática, delineou-se o 

seguinte questionamento: quais fatores de (in) satisfação estão 

presentes entre estudantes de enfermagem de uma 

Universidade Pública, no município de João Pessoa – PB? 

 Assim, o estudo objetivou caracterizar o perfil 

sociodemográfico dos estudantes de graduação em 

enfermagem de uma Universidade Pública; e descrever os 

fatores que causam satisfação e insatisfação nos estudantes da 

referida instituição em relação ao curso de Enfermagem.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

 Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, com 

abordagem quantitativa. A investigação foi desenvolvida no 

período de julho a agosto de 2016, nas salas de aula onde são 

ministradas aulas do curso de graduação em enfermagem, nos 

turnos da manhã e da tarde, em uma Universidade Pública do 

município de João Pessoa – PB. 

 Tendo por base uma população de 307 graduandos de 

enfermagem, para obter a amostra do estudo, foi realizado o 

cálculo de tamanho de amostra para proporção, a partir da 

técnica de Amostragem Aleatória Simples. Assim, com um nível 

de confiança de 95% e erro padrão de 0.07, obteve-se uma 

amostra de 119 graduandos. No entanto, por acessibilidade dos 

pesquisadores, foi possível obter uma amostra de 130 

discentes, acima do calculado.  

 Para participar do estudo, os discentes deveriam 

contemplar os seguintes critérios de inclusão: ser aluno do 

curso de Graduação em Enfermagem da referida universidade, 

estar regularmente matriculado nos períodos compreendidos 

entre o primeiro e nono. Por sua vez, foram excluídos do estudo 

os estudantes do décimo período, tendo em vista a dificuldade 

de encontra-los em sala de aula, uma vez que os mesmos estão 

distribuídos em diversas clínicas para realização do internato 

hospitalar.  

 Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a 

Escala de Satisfação com a Experiência Acadêmica (ESEA), 

construído e validada em estudo de Schleich e colaboradores 

(2006). A escala, investiga a satisfação acadêmica do 

estudante de ensino superior, compreendendo três dimensões: 

satisfação com o curso, oportunidade de desenvolvimento e 
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satisfação com a instituição. As dimensões são mensuradas 

através uma escala do tipo Likert de cinco pontos, variando 

entre “Nada satisfeito”, “Pouco satisfeito”, “Nem insatisfeito/nem 

satisfeito”, “Satisfeito “e “Totalmente satisfeito”. Além disso, no 

presente estudo, foi adicionada uma breve caracterização da 

amostra.  

 Para a análise dos dados realizou-se aplicação da 

estatística descritiva por meio de frequências simples e 

porcentagens. Para analisar a confiabilidade do instrumento 

aplicado, calculou-se o alfa de Cronbach, o qual obteve valor de 

0,88, sendo, portanto, significativo para a análise.  

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde – UFPB, 

e atendeu às Diretrizes e Normas de Pesquisa envolvendo 

seres humanos, previstas na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), sob o CAAE 

54412416.0.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O perfil sociodemográfico dos estudantes do curso de 

enfermagem da universidade cenário deste estudo pode ser 

observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Caracterização dos estudantes do curso de 
Graduação em Enfermagem.  João Pessoa, PB, 2016 

Variáveis  n % 

Idade < 25 anos 

> 25 anos 

102 

28 

78,5 

21,5 

Sexo Feminino 

Masculino 

125 

05 

96,2 

3,8 
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Período 1º ao 4º Período 

5º ao 9º Período 

43 

87 

33,1 

66,9 

Ocupação Somente estudante 

Trabalha com vínculo 

empregatício 

Bolsista 

94 

12 

24 

72,3 

9,2 

18,5 

Intenção de desistir 

do curso 

Sim 

Não 

13 

117 

10,8 

89,2 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

Ao caracterizar e traçar o perfil de estudantes de um 

curso de graduação, favorece-se o desenvolvimento de 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) mais direcionados e, 

portanto, mais qualificados, sendo tal aspecto essencial para 

favorecer o ensino-aprendizagem. Desse modo, ao 

desenvolver planejamentos direcionados que proporcionam 

práticas eficazes e eficientes, atendendo as necessidades de 

desenvolvimento dos discentes, garante-se a formação de 

profissionais cada vez mais aptos ao mercado de trabalho 

(LIMA; VIEIRA; COSTA, 2014; XIMENES NETO et al, 2017). 

 Estudos semelhantes a este, que traçaram o perfil 

sociodemográfico dos acadêmicos de enfermagem, apontaram 

dados que corroboram com o presente estudo, identificando 

aspectos semelhantes como idade inferior a 25 anos e uma 

marcante presença do sexo feminino (LIMA; VIEIRA; COSTA, 

2014; HIRSCH et al, 2015; XIMENES NETO et al, 2017). A 

evidente predominância do sexo feminino, apontada tanto neste 

estudo, quanto na literatura, mesmo com a crescente presença 

do sexo masculino, ainda é um aspecto muito intenso na 

enfermagem. Essa feminização da profissão é uma 

característica marcada por aspectos históricos e culturais, 
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tendo em vista que o cuidado é um atributo inerente à 

maternidade, própria da figura feminina (XIMENES NETO et al, 

2017; MACHADO et al, 2016). 

    

(In) Satisfação do estudante de enfermagem 

 

Para medir o grau de satisfação dos estudantes, as 

respostas foram organizadas em três blocos: “ (In) Satisfação 

com a instituição” (Tabela 1), “ (In) Satisfação com o curso” 

(Tabela 2) e “Oportunidade de desenvolvimento” (Tabela 3). Em 

seguida, foram calculadas as porcentagens encontradas para 

cada resposta afirmativa, como poderão ser observados nas 

tabelas a seguir. 

  
Tabela 2. Satisfação dos estudantes com a instituição de 
ensino UFPB, João Pessoa, 2016 

 
Variáveis  

Nada 
satisfeito 

(%) 

Pouco 
satisfeito 

(%) 

Neutro 

(%) 

Satisfeito 

(%) 

Totalm
ente 

Satisfe
ito 

(%) 

Compromisso 
da instituição 
com a qualidade 
na formação 

5,4 36,2 27,7 29,2 1,5 

Infraestrutura 
física das salas 
de aula 

0,0 6,2 46,8 26,2 20,8 

Recursos e 
equipamentos 
audiovisuais 
disponíveis 

4,6 25,4 40,0 29,2 0,8 

Equipamentos 
e softwares 
oferecidos pelo 
laboratório de 
informática 

10,0 32,3 43,8 13,8 0,0 
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Eventos sociais 
organizados 
pela instituição 

11,5 25,4 43,8 16,2 3,1 

Atendimento e 
clareza das 
informações 
prestada pela 
coordenação 
do curso 

3,1 16,9 31,6 41,5 6,9 

Serviços 
oferecidos pela 
biblioteca 

3,1 13,1 29,2 48,5 6,2 

Conforto das 
instalações da 
instituição 

14,6 49,2 23,8 12,4 0,0 

Localização 
dos diversos 
setores que 
compõem a 
instituição 

7,7 28,5 46,9 15,4 1,5 

  Fonte: Dados da pesquisa. 2016. 

 

 Como pôde-se observar na Tabela 2, ao analisar o fator 

satisfação com a instituição de ensino, identificou-se que o 

maior índice de satisfação dos estudantes está relacionado com 

os serviços oferecidos pela biblioteca central. Os mesmos 

mostraram-se pouco satisfeitos em relação ao compromisso da 

instituição com a qualidade na formação e com o conforto das 

instalações da instituição. Por sua vez, os demais aspectos, 

apresentaram resultados neutros, ou seja, nem satisfeitos, nem 

insatisfeitos. Foram elas: infraestrutura física das salas de aula, 

recursos e equipamentos audiovisuais disponíveis, 

equipamentos e softwares oferecidos pelo laboratório de 

informática, eventos sociais organizados pela instituição e 

localização dos diversos setores que compõem a instituição.  

 Em pesquisa semelhante (RAMOS et al, 2015), 

evidenciou-se que em relação à satisfação com a instituição um 

contingente significativo de discentes também se mostraram 
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neutros. Por sua vez, quanto ao conforto das instalações, 

corroborando com esta pesquisa, os discentes relataram sentir-

se pouco satisfeitos. 

 Segundo Hirsch e colaboradores (2015), uma estrutura 

física de qualidade promove apoio e incentivo ao estudante, 

servindo de suporte para o aprofundamento teórico-prático dos 

conhecimentos adquiridos pelo mesmo durante o processo 

formativo. Assim, ao investir em melhorias estruturais, a 

instituição aumenta a produtividade e eficiência dos discentes 

(HIRSCH et al, 2015). 

 Atualmente, vive-se numa sociedade da informação e o 

sistema educativo não pode ficar aquém da realidade 

vivenciada pela sociedade. Por isso, no processo de ensino 

aprendizagem, faz-se necessário também a incorporação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como aliada 

ao processo de ensino-aprendizagem. Sabe-se que, por 

exemplo, um simples recurso audiovisual pode servir como um 

mecanismo motivacional, potencializando a aprendizagem 

(FERREIRA et al, 2014), dinamizando o processo e 

estimulando o interesse do acadêmico.   

 É preciso, portanto, incentivar e proporcionar 

infraestrutura capaz de favorecer o emprego dos mais diversos 

métodos de ensino-aprendizagem (SOUZA; IGLESIAS, 2014). 

Cada vez mais, novas estratégias e tecnologias estão sendo 

desenvolvidas e utilizadas no apoio aos processos de 

qualificação das práticas profissionais, buscando aproximar os 

indivíduos em formação à realidade dos serviços de saúde.   

  

Tabela 03. Satisfação dos estudantes com o curso de 
Graduação em Enfermagem UFPB, João Pessoa, 2016. 
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Variáveis  Nada 
satisfeito 

(%) 

Pouco 
satisfeito 

(%) 

Neutro 

(%) 

Satisfeito 

(%) 

Totalmente 
Satisfeito 

(%) 

Relacionamento 
com os 
professores 

2,3 3,1 16,2 70,7 7,7 

Interesse dos 
professores em 
atender os 
estudantes 
durante as aulas 

2,3 3,8 16,2 65,4 12,3 

Conhecimento 
dos professores 
sobre o 
conteúdo das 
disciplinas 
dadas 

1,5 3,8 13,1 57,7 23,8 

Desempenho 
das aulas 
práticas de 
enfermagem 

0,8 15,4 26,2 49,2 8,4 

Relevância do 
conteúdo das 
disciplinas do 
curso 

0,0 9,2 22,3 57,7 10,8 

Estratégias 
metodológicas 
adotadas pelos 
professores em 
salas de aula 

0,8 11,5 37,7 44,6 5,4 

Avaliação das 
disciplinas 
realizadas pelos 
professores 

0,8 16,2 30,8 51,5 0,8 

Adequação dos 
conteúdos das 
disciplinas para 
a formação 
profissional. 

0,8 13,1 16,9 64,6 4,6 

Período letivo é 
suficiente para 
desenvolver as 
atividades 
propostas para 
as disciplinas. 

13,8 28,5 28,5 26,2 3,1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 Na análise do nível de satisfação dos estudantes quanto 

ao curso (Tabela 3), obteve-se um resultado muito satisfatório. 

Como aponta a Tabela 3, a maioria dos pesquisados avaliaram 

satisfatoriamente a maior parte das variáveis, destacando-se: 

relacionamento com os professores, interesse dos professores 

em atender os estudantes durante as aulas, conhecimento dos 

professores sobre o conteúdo das disciplinas dadas, 

desempenho das aulas práticas de enfermagem, relevância do 

conteúdo das disciplinas do curso, estratégias metodológicas 

adotadas pelos professores em salas de aula, avaliação das 

disciplinas realizadas pelos professores e adequação dos 

conteúdos das disciplinas para a formação profissional. Estudos 

semelhantes também apontaram a dimensão da satisfação com 

o curso como a mais bem avaliada pelos estudantes (ALVES et 

al, 2018; PERERIRA et al, 2018). 

 A satisfação dos estudantes com o curso perpassa tudo 

aquilo que envolve a essência do ensino aprendizagem. O ato 

de ensinar requer uma postura pedagógica dialética, em que os 

interlocutores têm voz ativa sem limitar ou impor. Por isso, é 

necessário que o professor crie condições e meios capazes de 

tornar o acadêmico sujeito ativo no processo do saber 

(MEDEIROS et al,2015). Assim, neste caso, a satisfação dos 

estudantes é um resultado relevante, na medida em que está 

associada ao maior envolvimento no processo e maior 

motivação para a aprendizagem (BAPTISTA et al, 2014).  

 Aspectos relacionados a conteúdos, período letivos, 

infraestrutura da instituição, recursos ofertados, dentre outros, 

colaboram com o processo educativo, porém é a relação 

discente/professor que vai conduzi-lo. Tal relação, quando 

estabelecida de maneira solidária, o ambiente torna-se 



FATORES DE (IN) SATISFAÇÃO COM O CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM: UM OLHAR DE ESTUDANTES 

 
 

favorável à aprendizagem e gera um efeito positivo e cumulativo 

de satisfação e motivação dos estudantes (ALVES et al, 2018).

  

 Vale evidenciar que, no presente estudo, apenas o item 

relacionado ao período letivo ser suficiente para desenvolver as 

atividades propostas para as disciplinas que apresentou 

respostas com quantidades iguais: pouco satisfeito e neutro, 

como pode ser observado na Tabela 3. Segundo Hirsch et al 

(2015), uma adequada carga horária, disponibilizada, 

sobretudo, para os conteúdos práticos, estabelece sentimento 

de segurança e autoconfiança na prática profissional do 

estudante. 

 Os momentos acadêmicos destinados à prática e a 

percepção dos estudantes em relação ao seu desempenho são 

fatores indispensáveis, já que a teoria sem a prática é puro 

verbalismo, assim como, a prática sem a teoria torna-se 

ativismo. No entanto, quando se une os dois aspectos, teoria e 

prática, tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 

realidade (GARCIA et al, 2014), favorecendo a formação de 

profissionais competentes, habilidosos e satisfeitos com seu 

processo formativo que os garantiu eficiência e segurança para 

o mercado de trabalho.  

 

Tabela 04. Satisfação dos estudantes quanto a oportunidade 
de desenvolvimento no curso de Graduação em Enfermagem 
UFPB, João Pessoa, 2016. 

Variáveis  Nada 
satisfeito 

(%) 

Pouco 
satisfeito 

(%) 

Neutro 

(%) 

Satisfeito 

(%) 

Totalmente 
Satisfeito 

(%) 

Diversidade 
das 
atividades 
extracurricula
res 

11,5 21,5 30,8 29,2 7,0 
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oferecidas 
pela 
instituição. 

Programas ou 
serviços de 
apoio ao 
estudante 
pela 
instituição.  

10,0 29,2 33,8 23,2 3,8 

Disponibilida
de de 
professores 
para 
atendimento 
ao aluno. 

0,0 14,7 33,8 46,9 4,6 

Oportunidade 
de 
desenvolvime
nto pessoal 
oferecido 
pela 
instituição.  

3,1 23,8 36,2 32,3 4,6 

Condições 
oferecidas 
para o 
desenvolvime
nto da prática 
profissional.  

7,8 28,4 32,3 28,4 3,1 

Programas de 
apoio 
financeiro 
oferecidos 
pela 
instituição.  

20,8 27,7 27,7 20,0 3,8 

Adequação 
entre o 
investimento 
financeiro 
próprio para 
custear os 
estudos e a 
formação 
recebida. 

18,5 24,6 36,9 17,7 2,3 

Reconhecime
nto por parte 
dos 
professores 

3,1 13,8 43,1 36,2 3,8 
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do meu 
envolvimento 
com a minha 
formação. 

Quanto à 
atuação do 
CA de 
Enfermagem. 

24,6 29,2 30,0 15,4 0,8 

Minhas 
expectativas 
em relação ao 
mercado de 
trabalho para 
a 
enfermagem. 

3,8 13,2 32,3 41,5 9,2 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Os aspectos relacionados à oportunidade de 

desenvolvimento no curso, também são de extrema 

importância, visto que contribuem na formação profissional, 

deixando o acadêmico mais apto para sua prática profissional e 

incentivando sua permanência no curso. Nesse sentido, como 

observado na Tabela 4, os acadêmicos mostraram-se 

satisfeitos em apenas duas variáveis: disponibilidade de 

professores para atendimento ao aluno e expectativas em 

relação ao mercado de trabalho para a enfermagem. Por sua 

vez, a maior parte das variáveis foram classificadas de forma 

neutra, são elas: diversidade das atividades extracurriculares 

oferecidas pela instituição, programas ou serviços de apoio ao 

estudante pela instituição, oportunidade de desenvolvimento 

pessoal oferecido pela instituição, condições oferecidas para o 

desenvolvimento da prática profissional, adequação entre o 

investimento financeiro próprio para custear os estudos e a 

formação recebida, reconhecimento por parte dos professores 

do meu envolvimento com a minha formação e quanto à 

atuação do Centro Acadêmico de Enfermagem. Apenas uma 
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das variáveis foi considerada como pouco satisfeita e, ao 

mesmo tempo, nem satisfeito/nem insatisfeito: programas de 

apoio financeiro oferecidos pela instituição. 

 Em estudo realizado (RAMOS et al, 2016), os 

acadêmicos de enfermagem que eram envolvidos em pelo 

menos uma atividade extracurricular, relataram com maior 

frequência estarem satisfeitos com o curso de graduação. A 

participação em programas de pesquisa, extensão e iniciação 

científica contribui para a formação profissional, uma vez que 

possibilita o envolvimento discente em atividades 

extracurriculares que enfatizam o aprendizado e 

enriquecimento do seu currículo, para atuar na prática 

profissional. Tais atividades contribuem para o 

autoconhecimento necessário ao aluno para construir seu perfil 

profissional, aumentar sua capacidade analítica e desenvolver 

sua identidade profissional (ALVES et al, 2018).   

 O estudante universitário enfrenta diversos obstáculos 

no decorrer da sua formação, no entanto, a dificuldade 

financeira é um dos maiores, uma vez que desde a sua saída 

de casa, o caminho percorrido até a sala de aula, os materiais 

necessários para a execução das atividades acadêmicas, 

dentre outras, geram gastos. Contudo, apesar da existência de 

bolsas de apoio financeiro ofertadas pela universidade, o 

número disponibilizado não supre a real necessidade de todos 

os estudantes (XIMENES NETO et al, 2017). Assim, a 

assistência estudantil deve ser compreendida como um direito, 

ao mesmo tempo em que deve ser vista como investimento, 

uma vez que resulta na formação de jovens capacitados para 

desenvolverem e ocuparem papéis estratégicos na sociedade. 

Sendo necessário ações de doação de fundos e promoção da 
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inclusão social da igualdade de oportunidades (ANDRADE; 

TEIXEIRA, 2017).   

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo permitiu conhecer o perfil sócio demográfico 

dos estudantes do curso de enfermagem do primeiro ao nono 

período e identificar os fatores que geram satisfação e/ou 

insatisfação nos acadêmicos de enfermagem de uma 

universidade pública do município de João Pessoa-PB. 

 A mensuração do grau de satisfação dos estudantes foi 

extremamente relevante, uma vez que, a partir da realidade 

identificada, a instituição, coordenação e docentes podem 

desenvolver estratégias para melhorar e favorecer o processo 

de ensino aprendizagem, implementando medidas pontuais e 

assertivas, capazes de aumentar o grau de satisfação dos 

acadêmicos, refletindo, assim, no melhor rendimento escolar, e, 

futuramente, numa prática profissional mais qualificada.    
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RESUMO: A Unidade de Terapia Intensiva apresenta-se como 
uma área hospitalar com grandes recursos tecnológicos, 
destinados a prestação da assistência a paciente em estado 
crítico. Aos profissionais que exercem funções nesse setor é 
exigido conhecimentos específicos e especializados, assim 
como, a execução dos mesmos com base em valores 
humanitários. OBJETIVO: Evidenciar a importância da 
assistência humanizada de enfermagem aos pacientes em 
estado crítico. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura, com busca realizada nas bases de dados LILACS 
e BDENF. Diante da pesquisa foi encontrado um universo com 
221 artigos, onde apenas 12 estavam de acordo com os 
critérios de inclusão e exclusão. RESULTADOS: Dos 12 artigos 
que compuseram o presente estudo, 41, 67% (cinco) foram 
publicados na base de dados LILACS e 58, 33% (sete) na base 
de dados BDENF. Os estudos apontaram a necessidade de 
uma assistência de enfermagem qualificada, que busque aliar 
os recursos tecnológicos da UTI aos valores humanitários, de 
acordo com a necessidade de cada indivíduo. CONCLUSÃO: 
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Espera-se que esse estudo possa esclarecer aos profissionais 
de saúde a importância da qualificação necessária para 
prestação dos serviços, buscando aliar o conhecimento 
científico a assistência pautada no respeito aos valores 
humanos e as necessidades biopsicossociais. 
Palavras-Chave: Enfermagem. Unidade de terapia intensiva. 
Humanização da assistência. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Devido a necessidade de uma assistência mais 

complexa a saúde, no Brasil em 1970 surgiram as primeiras 

unidades intensivistas, associando a tecnologia avançada ao 

conhecimento científico (CAMELO et al., 2013). A Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) apresenta-se como uma área hospitalar 

de atendimento especializado a pacientes de alta 

complexidade, sendo necessário profissionais especializados 

que conciliem tecnologia ao cuidado (PEREIRA et al., 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde (2018) a solicitação de 

novos leitos de UTI devem ser realizados por meio dos 

Gestores de Saúde através do Sistema de Apoio a 

Implementação de Políticas de Saúde (SAIPS), após o 

requerimento deve-se esperar o andamento da proposta. De 

acordo com Ministério da Saúde (2017) em coleta de dados no 

ano de 2014 ocorreu uma ampliação de 4,80% no números de 

leitos de UTI, posteriormente em 2016 o crescimento foi de 

5,80% e em 2017 de 2,54%. Estimou-se para os anos de 2016 

a 2019 um ampliamento de 5.994 novos leitos para terapia 

intensiva. 

Estudo realizado na capital do Rio de Janeiro evidenciou 

que os principais motivos de internações na terapia intensiva 

estavam relacionados a Doenças Cardiovasculares, ocupando 
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23,3% das internações, seguido por lesões, envenenamento e 

causas externas (RODRIGUEZ et al., 2016). Já em pesquisa 

desenvolvida no estado da Paraíba, observa predominância 

nas internações por Diabetes Mellitus (DM) seguido de 

cardiopatia, sendo o sexo masculino o mais prevalente com 

55,9% do quantitativo dessas internações (FRANÇA et al., 

2013). 

Sabendo que o ambiente da UTI é constituído por 

tecnologias duras, o processo de humanização torna-se um 

fator preocupante. Frequentemente os questionamentos acerca 

de práticas desumanas partem do pressuposto do convívio 

humano com alto desenvolvimento tecnológico, sucedendo o 

prevalecimento das máquinas e informações nelas contidas, 

com isso o cuidado direto aos usuários torna-se mais frágil. 

Dessa forma, o vínculo do ser cuidado com o cuidador é 

essencial e indispensável (REIS et al., 2013). Em pesquisa 

aplicada aos profissionais de saúde averiguando os motivos 

que dificultam a prática humanizada, revelaram como fatores 

intrínsecos uma jornada de trabalho prolongada, questões 

salariais, carência de matérias e recursos humanos, além da 

fragilidade na educação continuada da equipe (FARIAS et al., 

2013). 

Mediante as dificuldades de realizar um atendimento 

integral a população, que promova melhoria na qualidade 

assistencial com foco ético-humanista, foi promulgada em 2003, 

pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Humanização 

(PNH) (REIS, 2013). A PNH tem por objetivo promover um 

atendimento de qualidade, associando avanços tecnológicos 

com o acolhimento, propondo melhorias nos ambientes de 

cuidado e condições de trabalho dos profissionais (BRASIL, 

2015). 
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Segundo a Portaria Nº 895 de 2017, pacientes em estado 

grave ou de risco necessitam de uma assistência 

multidisciplinar com cuidados ininterruptos, dentre esses 

profissionais o enfermeiro apresenta um papel fundamental, 

tendo como responsabilidade a assistência direta ao paciente, 

o aprimoramento dos profissionais, o domínio de tecnologias, 

práticas interdisciplinares, e gerenciamento da equipe de 

enfermagem (VASCONCELOS et al., 2016). 

Visto que a UTI apresenta um aporte tecnológico 

avançado contribuindo para prestação de assistência centrada 

na doença, a atenção humanística da enfermagem colabora 

significativamente no processo de recuperação, já que esses 

profissionais apresentam contato diariamente com os 

pacientes. Diante do exposto, questiona-se: Qual a importância 

da assistência humanizada ao paciente crítico hospitalizado na 

UTI? 

Assim, o objetivo do presente estudo foi: evidenciar a 

importância da assistência humanizada de enfermagem aos 

pacientes em estado crítico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão integrativa da literatura, 

método este que possibilita, através de pesquisas já publicadas, 

revisão de conteúdos amplos que dão suporte a pesquisa, 

podendo ser determinado como um meio facilitador no cenário 

teórico e prático (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para melhor apresentar os dados segue-se o método 

de Ganongque é utilizado a partir de seis etapas que direcionam 

a pesquisa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), que segue: 
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Primeira etapa: É feita a identificação do tema, do 

objeto e da pergunta norteadora, com o intuito de direcionar o 

estudo. 

Segunda etapa: Realiza-se um levantamento nas 

bases de dados em busca de amostras que sigam os critérios 

de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Terceira etapa: É utilizado um quadro com o objetivo 

de organizar as ideias, informações principais extraídas das 

amostras, sendo esse processo denominado categorização dos 

estudos. 

Quarta etapa: Fase onde os artigos são escolhidos e 

analisados minuciosamente, com o intuito de buscar respostas 

para o resultado de cada artigo, sendo denominado como: 

Análise dos estudos. 

Quinta etapa: Nessa etapa é realizada a 

interpretação dos resultados dos estudos, possibilitando a 

comparação entre eles, fornecendo ao pesquisador conteúdo e 

sendo possível detectar lacunas que possibilitam a criação de 

novos estudos. 

Sexta etapa: Fase onde o estudo foi elaborado, 

sendo representado pela apresentação da Revisão integrativa. 

Os artigos foram selecionados nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online 

(MEDLINE) e Bases de dados da Enfermagem (BDENF). Os 

descritores utilizados foram: enfermagem, unidade de terapia 

intensiva e Humanização da assistência, cruzados entre si 

através do operador booleano “AND”. 

Como critérios de inclusão foram determinadas 

pesquisas com textos completos e disponíveis para análise, em 
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idioma português, no período de 2014 a 2018, tendo como 

assunto principal Unidade de Terapia Intensiva e documento do 

tipo artigo. Os critérios de exclusão foram aplicados através da 

leitura dos títulos, dos resumos e em seguida dos artigos na 

íntegra, onde foram selecionados apenas artigos que 

responderam à questão norteadora do estudo. 

A pesquisa inicial dos dados apresentou um universo 

de 221 publicações, com 156 disponíveis. Após aplicar os 

critérios de inclusão, foram encontrados 18 artigos para etapa 

seguinte. Como etapa de exclusão, foi realizada a leitura dos 

títulos, assim como os resumos e por fim os textos na íntegra. 

Ressalta-se que 6 estudos estavam repetidos e 12foram 

selecionados para compor a amostra da presente revisão. 

A apresentação dos resultados e a discussão final 

foram feitas de forma descritiva, além de estatística simples por 

porcentagem, sob a forma de figura e quadro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No quadro 1 estão expostos os artigos selecionados, 

segundo informações extraídas dos mesmos. Cabe ressaltar 

que estão identificados pelo código correspondente a letra “P” 

(Pesquisa) e números ordinais em ordem crescente. 

 

Quadro1. Categorização dos artigos que abordam a 
assistência de enfermagem a pacientes em estado crítico. 

Autor/ 
Ano 

Título Periódic
o 

Bases Método 
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P1-
SILVEIR
A et al., 
2018 

O tema da 
humanização 
na terapia 
intensiva em 
pesquisas de 
saúde 

Revista.d
e 
Pesquisa. 
Cuidado 
é 
Fundame
ntal 

LILACS Qualitativ
o de 
revisão 
bibliográfi
ca 
sistemátic
a 

P2-
SANTOS 
et al., 
2018 

Assistência 
humanizada: 
percepção do 
enfermeiro 
intensivista 

Revista. 
Baiana 
de 
Enfermag
em. 

BDENF Estudo 
qualitativ
o 
Analítico 

P3- 
DONOS
O et al., 
2017 

A enfermagem 
nas unidades 
de terapia 
intensiva: o 
aparato 
tecnológico 
versus a 
humanização 
da assistência 

Revista. 
Enfermag
em. 
Centro-
Oeste 
Mineiro  

LILACS Estudo 
qualitativ
o 

P4- 
FARIAS 
et al., 
2017 

Cuidados 
paliativos em 
unidade de 
terapia 
intensiva: 
percepção dos 
profissionais 
de 
enfermagem 

Revista. 
Enfermag
em. 
UFPE  

BDENF Estudo 
descritivo 
de 
abordage
m 
qualitativ
a 
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P5- 
RIBEIRO 
et al., 
2017 

Dificuldades 
encontradas 
pela 
enfermagem 
para 
implementar a 
humanização 
na unidade de 
terapia 
intensiva 

Revista. 
Enfermag
em. UFPI 

BDENF Revisão 
Integrativ
a da 
Literatura 

P6- 
EVANGE
LISTA et 
al., 2016 

Equipe 
multiprofission
al de terapia 
intensiva: 
humanização e 
fragmentação 
do processo de 
trabalho 

Revista. 
Brasileira
. 
Enfermag
em.   

LILACS/B
DENF 

Pesquisa 
descritiva 
e 
exploratór
ia de 
carácter 
qualitativ
o 

P7- 
REIS; 
SENA; 
FERNAN
DES, 
2016 

Humanização 
do cuidado nas 
unidades de 
terapia 
intensiva: 
Revisão 
integrativa 

Revista.d
e 
Pesquisa. 
Cuidado 
é 
Fundame
ntal 

BDENF Revisão 
Integrativ
a da 
Literatura 

P8- 
ARAÚJO
; 
ARAÚJO
, 2015 

Compreensão 
fenomenológic
a de 
enfermeiros 
intensivistas à 
luz do 
pensamento 
humanístico de 
Peterson e 
Zderad 

Revista. 
Enfermag
em. 
UERJ 

BDENF Descritivo 
qualitativ
o 
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P9- 
PASSOS 
et al., 
2015 

O acolhimento 
no cuidado à 
família numa 
unidade de 
terapia 
intensiva 

Revista. 
Enfermag
em. 
UERJ  

BDENF Estudo 
qualitativ
o e 
descritivo 

P10- 
MARTIN
S et al., 
2015 

Humanização 
no processo de 
trabalho na 
percepção de 
enfermeiros de 
unidade de 
terapia 
intensiva 

Cogitare
Enfermag
em. 

LILACS Pesquisa 
qualitativ
a-
descritiva 

P11- 
SILVEIR
A; 
CONTIM, 
2015 

Educação em 
saúde e prática 
humanizada da 
enfermagem 
em unidades 
de terapia 
intensiva: 
estudo 
bibliométrico 

Revista.d
e 
Pesquisa. 
Cuidado 
é 
Fundame
ntal 

BDENF Estudo 
descritivo 

P12- 
HERCO
S et al., 
2014 

O trabalho dos 
profissionais 
de 
Enfermagem 
em unidades 
de terapia 
intensiva na 
assistência ao 
paciente 
oncológico 

Revista. 
Brasileira
. de 
Cancerol
ogia 

LILACS Revisão 
Integrativ
a 

Fonte de dados empíricos da pesquisa, 2018. *P – Pesquisa. 
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Referente aos estudos percebeu-se que 41, 67% (cinco) 

foram publicados na base de dados LILACS, enquanto que 58, 

33% (sete) foram publicados na BDENF, conforme Figura 1. Na 

base MEDLINE não foram encontrados artigos que atendessem 

aos critérios de inclusão da presente revisão. 

 

Figura 1. Distribuição dos artigos segundo as bases de 
indexação, 2018. 
  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Em relação aos anos de publicações, foram incluídos os 

últimos 5 anos, ficando o recorte temporal de 2014 a 2018, 

representados na Figura 2. 

  

7

5

58,33% 41,67%

BDENF LILACS
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Figura 2. Distribuição dos estudos, de acordo com os anos 
de  publicação,2018. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

No P1 por Silveira et al. (2018) estudo qualitativo de 

revisão bibliográfica sistemática realizado por meio de um 

recorte temporal entre os anos de 1990 à 2015 utilizando artigos 

que abordassem a humanização na UTI, observou-se que a 

fragilidade na comunicação entre gestores, usuários e 

trabalhadores dos serviços de saúde interferem diretamente no 

enfrentamento das relações de poder, podendo resultar praticas 

e atitudes desumanas, sobretudo quando é desvalorizada a 

autonomia dos profissionais de saúde, familiares e usuários. 

Entretanto o Ministério da Saúde (2018) relata que a 

humanização favorece a valorização dos clientes, 

trabalhadores e gestores na produção de saúde através do 

empoderamento, aumento da capacidade em modificar os 

problemas habituas da pratica, executando o compartilhamento 

de atividades e criação de vínculo social. Ainda segundo 

Silveira et al. (2018), denota-se que a enfermagem se preocupa 

com o processo de humanização em saúde como um 
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fortalecimento da pratica e pesquisa, devendo caminhar 

cordialmente com a saúde coletiva e o SUS. 

P2 de Santos et al. (2018) considera a UTI como um 

setor de alta complexidade com organização peculiar e 

tecnologia moderna, na maioria das vezes necessita de 

intervenções com métodos invasivos e agressivos, a fim de 

favorecer estabilização do estado crítico do paciente, sendo 

dificultoso a implementação de um cuidado com aspecto 

humanizado. Frequentemente percebe-se a despersonalização 

dos usuários internos, isto devido aos fatores psicológicos 

desencadeados pelo distanciamento do convívio social e 

presença de incertezas quanto ao seu estado clínico. De acordo 

com Acunã et al. (2013) o marco da enfermagem é captar o 

indivíduo na sua integralidade, percebendo a expressão dos 

seus sentimentos e tomando-os como para si próprio com 

finalidade de favorecer uma assistência mediante a 

necessidade de cada ser. Ainda conforme Santos et al. (2018) 

a enfermagem apresenta particularidades inerentes a sua 

assistência no âmbito da terapia intensiva. Na visão holística 

dos enfermeiros intensivistas a assistência realizada de forma 

humanizada promove melhora considerável no processo 

terapêutico e reabilitação do paciente. 

Segundo P3 de Donoso et al. (2017) num estudo 

qualitativo, buscou-se investigar a compreensão da 

enfermagem acerca dos aparatos tecnológicos e assistência 

humanizada ao paciente interno na terapia intensiva, visando 

destrinchar a qualidade do cuidado prestado, otimização 

proveniente das intervenções tecnológicas e harmonia entre o 

binômio tecnologia e humanização. De acordo com Goulart et 

al. (2015) o uso de intervenções tecnológicas na UTI promove 

avanços e qualidade no tratamento, entretanto a individualidade 
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do sujeito acaba sendo interrompida pelo tecnicismo de alguns 

profissionais de saúde. Donoso et al. (2017) aponta que é 

possível ocorrer harmonização entre a humanização do 

cuidado, ciência e evolução da tecnologia. Esse estudo vem 

corroborar com a compreensão do olhar da equipe de 

enfermagem, evidenciando a eficácia tecnológica no cuidado, 

porém, sendo necessário um avanço maior devido a sobrecarga 

física e psicológica dos profissionais, muitas vezes interferido 

na assistência prestada, ocasionando déficit no cuidar ético-

humanístico. 

P4 de Farias et al. (2017) estudo descritivo com 

abordagem qualitativa retrata a assistência de enfermagem e 

os cuidados paliativos aos pacientes em estado terminal. 

Segundo Germano e Meneguin (2013) nos últimos anos devido 

ao avanço tecnológico nos centros de terapia intensiva, houve 

um aumento significativo da permanência prolongada de 

pacientes em estagio terminal, os autores apontam que o 

padrão assistencial aplicado nessas unidades fornece um 

cuidado tecnicismo e curativista, deixando de lado a 

particularidade do indivíduo. Para Cardoso et al. (2013) o 

cuidado integral e efetivo na terminalidade deve ser pautado na 

visão holística, utilizando de estratégias paliativas que 

contribuam para o alívio do sofrimento e prolongamento da vida. 

Farias et al. (2017) em seu estudo menciona que a enfermagem 

apresenta conhecimentos técnico-científico para desenvolver 

ações de empatia, respeito a dignidade e autonomia dos 

pacientes frente as dificuldades do tratamento e sua 

reabilitação. Salienta ainda que os cuidados paliativos 

apresentam fragilidades devido ao déficit de conhecimento 

sobre sua aplicação, sendo necessário um aprimoramento da 

equipe de enfermagem. 
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No P5 por Ribeiro et al. (2017) em revisão bibliográfica 

da literatura buscou-se investigar a compreensão da equipe de 

enfermagem no cuidado humanizado diante da unidade de 

terapia intensiva, o estudo aponta a existência de varias formas 

na aplicação do cuidado, destacando que em pesquisas atuais 

o amparo familiar é muito relevante, pois contribui diretamente 

na recuperação dos pacientes. De acordo com a discussão do 

estudo a enfermagem ainda apresenta fragilidades em sua 

assistência, incluindo falta de dialogo e escuta aos familiares, 

deixando de assistir a integralidade de cada pessoa. Conforme 

o Programa Nacional de Humanização, o processo de 

humanizar deve ser realizado por toda a equipe, sendo 

necessário o cuidado com os pacientes, com os profissionais e 

o ambiente físico, a ruptura de algum desses pilares promove a 

ineficácia do cuidado (BRASIL, 2015). Ribeiro et al. (2017) 

conclui que os profissionais de saúde necessitam de motivação 

a ponto de participarem como protagonistas do cuidado, 

promovendo empatia, dialogo, e medidas que favoreçam o 

bem-estar de todos os envolvidos nesse processo. 

Corroborando com o estudo P5, a pesquisa P10 de 

Martins et al. (2015), denota como fatores que dificultam a 

implementação humanística, a ausência de reconhecimento 

profissional além de atitudes individualistas dos colegas de 

trabalho, que estreitam as relações e impossibilitam a execução 

de um cuidado holístico. 

P6 de Evangelista et al. (2016) pesquisa realizada por 

meio de entrevista semiestruturada com profissionais de saúde, 

desenvolvendo seu estudo na percepção da significatividade do 

cuidado humanizado na terapia intensiva através da vivência de 

equipe multiprofissional. De acordo com os entrevistados, uma 

comunicação efetiva entre profissionais e familiares, o trabalho 
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em conjunto, a formação de empatia, singularidade e 

integralidade são considerados fatores que caracterizam o 

cuidado humanizado. Entretanto, a fragmentação na 

organização do processo de trabalho, assistência a saúde, a 

relação com a gestão dos serviços e condições de trabalho 

promovem descaracterização da atenção humanizada. 

Evangelista et al. (2016) ressalta que a equipe multiprofissional 

apresenta um grande desafio no quesito a realizar ações que 

promovam mudanças no processo organizacional das 

instituições hospitalares, sendo necessário modificações no 

que diz respeito a fragmentação do processo de trabalho, a 

gestão dos serviços e as condições físicas. 

Em concordância com Evangelista et al. (2016), o P7 de 

Reis, Sena e Fernandes (2016) destaca o processo de 

humanização como eficaz na recuperação dos pacientes, 

entretanto existem algumas mudanças a serem conquistadas, 

como o aprimoramento e sensibilização dos profissionais, 

principalmente os de enfermagem. 

A pesquisa P9 de Passos et al. (2015) tem como 

finalidade reconhecer a forma de acolhimento da enfermagem 

no que diz respeito ao cuidado da família no âmbito da terapia 

intensiva, abordando três temáticas importantes, o acolhimento 

da família, o relacionamento e o cuidado.Para Silva et al. (2018) 

o empenho em desenvolver uma assistência humanizada ainda 

apresenta-se de forma ineficiente, devido ao cuidado que 

profissionais dispensam aos familiares dos pacientes. 

Conforme Ramos et al. (2014) para a família o processo de 

internação dos parentes ocasiona desequilíbrio emocional, 

gerando muitas vezes sintomas como depressão, ansiedade e 

estresse pós-traumático. A interação da equipe com os 

familiares, o esclarecimento de dúvidas e a liberdade em 
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expressar seus sentimentos favorecem para a satisfação da 

família. Passos et al. (2015) refere que a enfermagem considera 

a família como unidade do cuidado, entretanto por apresentar 

insegurança em exercer sua autonomia o acolhimento aos 

familiares se detém a investigar histórico familiar na anamnese 

e dispor informações do estado clínico e evolução do paciente. 

P11 de Silveira e Contim (2015) trata-se de um estudo 

descritivo com recorte transversal dos anos de 2003-2010, com 

objetivo de compreender atuação do enfermeiro intensivista 

como educador de saúde na prática humanizada, sendo 

considerado um tema pouco explorado na literatura. Para 

Santos (2017), o enfermeiro é essencial no processo de gestão 

e gerenciamento, e sua atuação na terapia intensiva é baseado 

em atividades assistenciais e gerenciais de complexidade que 

necessitam competências técnico-científico. De acordo com 

Silveira e Contim (2015), o processo de humanização na terapia 

intensiva é uma atividade complexa, devido a sobrecarga de 

atribuições dos enfermeiros, assim, restringindo o convívio com 

os pacientes e familiares, bem como o aprimoramento de sua 

equipe. Os autores consideram o enfermeiro intensivista como 

principal cuidador e educador em saúde. 

P12 de Hercos et al. (2014) tem como finalidade 

investigar o desempenho dos profissionais de enfermagem 

atuantes nas unidades oncológicas e traçar métodos através da 

literatura que contribuam para essa assistência. Na análise do 

estudo foi encontrado duas vertentes, o cuidado ao paciente 

oncótico na UTI e empatia dos profissionais a esses pacientes, 

destacando os fatores físicos e psicológicos como 

influenciadores que interferem no processo de cuidar, gerando 

confronto do cuidar da vida e seu processo limitado. Segundo o 

estudo P8 de Araújo e Araújo (2015), baseado na Teoria 
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Humanística de Paterson e Zderad, o cuidado deve está aberto 

ao outro e desprovido de qualquer juízo de valor, a fim de 

compreender as necessidades prioritárias de cada pessoa, 

promovendo assim uma assistência integral. 

 

CONCLUSÃO 

 

O paciente em estado crítico necessita de um cuidado 

que supra suas necessidades biopsicossocioespiritual, visto 

que a doença não pode desfazer sua integralidade como ser 

humano, é necessário aliar a causa do desequilíbrio 

hemodinâmico ao que promove prazer ao ser cuidado, isso 

devendo ser realizado independentemente do seu estado de 

consciência. 

O profissional intensivista capacitado consegue associar 

o aparato tecnológico com assistência humanística, 

compreendendo que o ambiente e o distanciamento da 

realidade social favorece o sentimento de insegurança. A 

participação dos familiares no processo de cuidado promove 

melhoria considerável no estado clínico, toda via nota-se 

fragilidades no que diz respeito a essa interação, ocorrendo 

muitas vezes devido as condutas dos profissionais e diretrizes 

hospitalares.  

O enfermeiro como profissional integrante da UTI, carece 

de um aprimoramento humanístico-ético e científico, que 

propicie a execução de sua autonomia como gerenciador de 

recursos humanos, possibilitando uma assistência integral 

aqueles que necessitam de equilíbrio homeostático.  

Espera-se que esse estudo possa esclarecer aos 

profissionais de saúde a importância da qualificação necessária 

para prestação dos serviços, buscando aliar o conhecimento 
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científico a assistência pautada no respeito aos valores 

humanos e as necessidades biopsicossociais. 
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RESUMO: As teorias de Enfermagem propiciam um cuidado 
respaldado no saber científico, além de direcionar as ações de 
Enfermagem de acordo com as necessidades individuais 
manifestadas por cada usuário. Objetiva-se relatar a 
experiência de ensino-aprendizagem em visita domiciliar 
vivenciada por acadêmicos do curso de graduação em 
Enfermagem de uma Universidade Pública, no contexto da 
Atenção Primária à Saúde. Utilizou-se a abordagem familiar e a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem, para 
elaboração de um plano de cuidados, atendendo 
individualmente o usuário e sua família. Estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência e de natureza qualitativa, elaborado a 
partir de vivências advindas de uma visita domiciliar realizada 
com o propósito de prestar assistência de Enfermagem, através 
de ações educativas e abordagem familiar, à luz da teoria de 
Enfermagem de Wanda Horta. Para o alcance das metas, 
seguiram-se as etapas do Processo de Enfermagem. Dos 15 
diagnósticos de Enfermagem atribuídos, a maior parte 
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associou-se às necessidades de segurança acompanhadas, 
em ordem decrescente, das necessidades fisiológicas, de 
autoestima, sociais e de autorrealização. Os resultados 
encontrados permitiram concluir a respeito da relevância da 
visita domiciliar como estratégia facilitadora no cuidado à 
pessoa idosa pelo fato de aproximar-se do seu contexto de vida 
e das suas relações familiares.  
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Visita Domiciliar. 

Enfermagem Geriátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que os censos demográficos brasileiros 

apontam uma tendência para o envelhecimento da população 

de forma acelerada e progressiva. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o 

Brasil tem cerca de 29 milhões de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, o que equivale a 14,3% do contingente 

nacional. E as projeções indicam um percentual em torno de 

30% de idosos na população brasileira em 2030. A este 

fenômeno, dá-se o nome de transição demográfica.  

Consecutivamente a essas transformações, passa-se a 

observar um perfil epidemiológico diferenciado em função do 

aumento gradativo das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), as quais representam grande fatia das demandas de 

cuidados de longa duração (BRASIL, 2018). No contexto de 

saúde, ressalta-se a Estratégia Saúde da Família (ESF), 

surgindo como instrumento para atender o indivíduo e a família 

de modo integral e contínuo. Assim, compete aos profissionais 

que a compõem desenvolver ações de promoção, proteção e 

assistência à saúde (BEZERRA, 2017).  
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 Outrossim, destaca-se a importância da Visita Domiciliar 

(VD), que se configura como uma ferramenta de valor 

expressivo para o enfermeiro e demais profissionais da equipe 

de saúde da Atenção Básica, uma vez que lhes oferece a 

oportunidade de implementar as ações necessárias àqueles 

impossibilitados de se deslocarem até as unidades de saúde, 

na busca da integralidade do cuidado. Para Gallassi et al. 

(2014), a Atenção Domiciliar (AD), que engloba a VD, contribui 

para a consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) relacionados à provisão de cuidado 

ampliado e integral centrado na pessoa e em sua família a partir 

de uma gama de fundamentos.  

 Contudo, para que os cuidados possam ser 

desempenhados de forma sistematizada, seja no contexto da 

visita domiciliar ou nas demais esferas em que a Enfermagem 

atua, a profissão conta com a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), definida a partir da Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009, que também 

implementa o Processo de Enfermagem (PE), seja em locais 

públicos ou privados, nos quais ocorrem o trabalho profissional 

da Enfermagem. 

 Proposto por Wanda de Aguiar Horta, em 1979, o PE 

possui grande relevância pelo fato de possuir seu foco 

direcionado para o ser humano e às Necessidades Humanas 

Básicas (NHB), contribuindo, assim, para que essa metodologia 

de trabalho da Enfermagem seja considerada não somente um 

instrumento auxiliar que fundamente o cuidado, mas uma 

atividade privativa do enfermeiro, conforme a Lei nº 7.498 de 

1986, que se fundamenta na resolução anteriormente citada 

(CAMACHO; JOAQUIM, 2017). 
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 Assim, conforme pensado pela teorista, o Processo de 

Trabalho em Enfermagem deve ser executado por meio de 

cinco etapas bem definidas: a etapa da coleta de dados, 

fundamental para possibilitar a identificação dos problemas 

reais ou potenciais do paciente; a segunda etapa, do 

diagnóstico de Enfermagem (DE), considerada uma das etapas 

mais complexas do processo, visto que exige domínio do 

conhecimento científico e julgamento clínico por parte do 

enfermeiro; a etapa seguinte, do planejamento de Enfermagem, 

na qual se estabelecem as metas e os resultados a se alcançar; 

a prescrição das intervenções de Enfermagem, elencando as 

ações a serem realizadas para que os resultados esperados 

sejam obtidos; e, finalmente, ocorre a etapa da avaliação de 

Enfermagem, na qual observa-se se o plano de cuidados foi 

resolutivo para o paciente e/ ou quais fatores precisam ser 

alterados. Esta etapa deve acontecer ao longo de todo o PE 

(TAVARES; TAVARES, 2018). 

 Nesse sentido, compreendendo a importância da 

sistematização da assistência e de um cuidado respaldado no 

saber científico, surge no mesmo campo as teorias de 

Enfermagem, propiciando um direcionamento para as ações de 

Enfermagem de acordo com as necessidades individuais 

manifestadas por cada usuário (BOUSSO; POLES; CRUZ, 

2014). Nesta ótica, é importante ressaltar duas grandes teorias 

utilizadas no campo científico da Enfermagem, sendo elas: A 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas e a Teoria da 

Motivação Humana. 

 A primeira, proposta por Wanda Horta Aguiar, categoriza 

as Necessidades Humanas Básicas em três grupos: as 

necessidades psicobiológicas, que abrangem, dentre outros, 

mecanismos como a oxigenação, eliminação, hidratação e 
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sono. Em uma segunda divisão, as necessidades psicossociais 

contemplam atividades como segurança, amor e liberdade. E, 

por fim, necessidades humanas psicoespirituais, que podem 

envolver ações de característica religiosa, teológica, ética ou de 

filosofia de vida (BRAGA; SILVA, 2011). 

 Conforme é possível observar, essa classificação 

obedece a uma lógica similar à da Teoria da Motivação Humana 

(figura 2), de Abraham Maslow, no tocante ao enfoque nas 

Necessidades Humanas Básicas, presentes na visão das duas 

teorias. Contudo, esta última considera que as “pessoas são 

motivadas a satisfazer uma necessidade elevada, situada em 

uma pirâmide hierárquica, conforme a necessidade do nível 

mais baixo for satisfeita” (MCSHANE; VON GLINOW, 2014 

apud SILVA; REZENDE; ULLER, 2015). 

Por fim, considerando o que até aqui foi exposto, o 

presente trabalho tem o objetivo de relatar a experiência de 

ensino e aprendizagem, em uma VD à pessoa idosa, vivenciada 

por acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem de 

uma Universidade Pública, no contexto de Atenção Primária à 

Saúde, através da abordagem familiar e da identificação das 

necessidades de saúde e respostas humanas indesejadas 

capazes de integrar um plano de cuidados individualizado para 

o usuário e sua família.  
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Figura 1: Pirâmide da Teoria da Motivação Humana, segundo 

Abraham Maslow 

 

 
Fonte: Ribeiro (2018). 

  
   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, 

na modalidade relato de experiência, elaborado a partir das 

vivências adquiridas por acadêmicos do curso de Enfermagem 

no contexto de uma visita domiciliar com enfoque educativo e 

abordagem familiar, à luz da teoria de Wanda Horta. A vivência 

ocorreu a partir do módulo de aula teórico-prática, demonstrada 
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por Professora, em disciplina existente na grade curricular do 

curso de graduação em Enfermagem. Ressalta-se o 

acompanhamento direto dos alunos. 

 O planejamento que antecedeu a VD teve duração de um 

dia e objetivou a reunião dos materiais que seriam utilizados, 

bem como o estabelecimento dos questionamentos que 

deveriam ser feitos, além do direcionamento que eles deveriam 

adotar. Para isso, utilizou-se um roteiro semiestruturado de 

anamnese e exame físico para coleta dos dados subjetivos e 

objetivos, expostos nos resultados deste trabalho. 

Procedeu-se, então, a visita domiciliar, conforme 

prerrogativas do Ministério da Saúde (2015), como um 

instrumento de atenção em saúde e promoção do autocuidado. 

Dessa forma, após as devidas apresentações do grupo de 

estudantes que fariam a condução do momento, bem como, da 

professora/supervisora, o momento teve início com a coleta de 

informações contextualizadas da usuária e, posteriormente, 

informações clínicas para realização das etapas de anamnese 

e exame físico, a fim de se obter um conhecimento mais 

direcionado da situação de saúde da pessoa-alvo, a qual 

aceitou a visita e concordou em conversar sobre seus atuais 

problemas de saúde. 

Em seguida, à luz da teoria das Necessidades Humanas 

Básicas (NHB) de Wanda Horta, elaborou-se teoricamente um 

plano de cuidados de Enfermagem, com enfoque em ações de 

promoção da saúde, controle e prevenção de agravos. 

Segundo o que propõe o Ministério da Saúde (2015), é 

inerente à visita domiciliar um olhar abrangente, com enfoque 

na abordagem familiar e não apenas ao sujeito para o qual a 

VD é direcionada. Desse modo, foi possível evidenciar que no 

mesmo domicílio, sobre o qual se planejou a ação, havia 
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diversos outros moradores, familiares da usuária para a qual a 

VD estava direcionada, que necessitavam também, tanto 

quanto os demais, de uma avaliação em saúde mais 

aprofundada.  

Aproveitou-se, então, a ocasião para a realização de 

anamnese e exame físico dos demais familiares, que culminou 

em importantes achados posteriores e o desenvolvimento de 

um plano de cuidados com enfoque familiar. 

De forma complementar aos achados obtidos através da 

VD, foram utilizadas as taxonomias de Enfermagem como 

instrumentos auxiliares para o estabelecimento do plano de 

cuidados à usuária e sua família. As taxonomias utilizadas 

foram: a taxonomia II da Nanda Internacional (North American 

Nursing Diagnosis Association - NANDA-I), a Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions 

Classification - NIC) e a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (Nursing Outcomes Classification - NOC). 

Ao final desse processo, foi possível estabelecer um 

plano de cuidados, voltado para a usuária e sua família, de 

forma holística, contendo as cinco etapas do Processo de 

Enfermagem - conforme proposto por Wanda Horta - e com 

auxílio das respectivas taxonomias, conforme pode ser 

observado no fluxograma a seguir: 
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Figura 2: Fluxograma para ilustração das etapas do processo 

de Enfermagem com as respectivas taxonomias empregadas. 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Seguindo esse propósito, para fundamentar este estudo 

foi utilizada a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, 

proposta por Wanda Horta Aguiar, que parte dos fundamentos 

presentes na Teoria da Motivação Humana, do psicólogo 

americano A. Maslow (CAVALCANTE et al., 2011 apud 

UBALDO; MATOS; SALUM, 2015). 
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de Enfermagem 

3º Planejamento 
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de Enfermagem 

5º Avaliação 

Roteiro 
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NANDA 
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Todo processo 

Etapas do Processo de 
Enfermagem 
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Vale ressaltar que esta última classifica as Necessidades 

Humanas Básicas de acordo com os seguintes aspectos: 

necessidades fisiológicas; de segurança; sociais ou de 

participação; de estima; e de autorrealização. Nessa direção, 

entende-se que cada uma das necessidades é manifestada por 

meio de sinais e sintomas que, na Enfermagem, podem ser 

denominados como “problemas de Enfermagem” (SANTANA et 

al., 2016).  

  Sendo assim, estes devem ser compreendidos de forma 

holística ao serem inseridos em um plano de cuidados, 

objetivando uma assistência resolutiva e humanizada ao 

usuário. Este foi o principal ponto de partida para a execução 

das ações que culminaram com a experiência relatada neste 

estudo. 

  É importante destacar que o relato de experiência aqui 

descrito respeitou todas as questões éticas envolvendo 

pesquisas com seres humanos e dispensa aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de um relato das 

vivências de acadêmicos do curso de graduação em 

Enfermagem no cenário da Atenção Domiciliar. Estando, por 

esta razão, respaldado pelo o que consta no inciso VII da 

Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

sobre ética na pesquisa, uma vez que o presente trabalho 

corresponde a um aprofundamento teórico de situações que 

emergem espontânea e contingencialmente na prática 

profissional e não revela e/ou identifica os sujeitos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como parte integrante da ementa do módulo prático da 

disciplina de Atenção Básica, do curso de graduação em 
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Enfermagem da UFRN, a visita domiciliar (VD) constitui uma 

importante ferramenta de acompanhamento dos usuários na 

rede básica de saúde e se sobressai como uma estratégia 

salutar na identificação das necessidades de saúde do 

indivíduo e da sua família no contexto da atenção domiciliária. 

Nesta perspectiva, em novembro de 2017, foi realizada 

uma VD a uma pessoa idosa, sexo feminino, branca, casada, 

mãe de mais de cinco filhos, avó e bisavó. À época, residente 

em uma vila do município de Natal/RN, natural do interior do 

estado, beneficiária, de baixa escolaridade e adepta ao 

protestantismo. Não trabalhava, era beneficiária e a renda 

familiar que sustentava a casa e as nove pessoas que nela 

residiam, provinha do seu benefício e da aposentadoria do 

marido.  

Apresentava diagnóstico confirmado de hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo 1 (DMT1), 

doença arterial coronariana (DAC), hipertensão pulmonar 

discreta, insuficiência tricúspide moderada, insuficiência mitral 

discreta, catarata bilateral e calculose urinária. Relatava história 

de infecção do trato urinário (ITU) reincidente, pela 3ª vez, 

assim como de hipercolesterolemia e cardiomegalia.  Possuía 

internações anteriores por amputação do 2º pododáctilo e do 

membro inferior direito (MID), a nível de coxa. 

Ex-etilista e ex-tabagista há 4 anos, porém praticou o 

tabagismo durante 62 anos. Na época em que era etilista, tinha 

preferência única às bebidas destiladas. Seu marido, no 

entanto, bebia e fumava desde os seus 10 anos. À época, 

assumiu consumir, pelo menos, 2 carteiras de cigarro por dia.  

Alimentação por via oral (VO), deglutição inalterada, 

mastigação prejudicada por dentição incompleta e ausente na 

arcada dentária superior, apetite conservado, aceitando bem as 
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suas 5 refeições ao longo do dia e obedecendo ao regime de 

dieta hipossódica nas preparações. Referiu ter pouco hábito de 

hidratação VO, aumentando o seu risco de desenvolver novas 

infecções do trato urinário (ITU) e agravar a litíase renal já 

existente.  

Quanto às eliminações vesicais, a paciente apresentava 

diurese espontânea, frequência miccional menor que dez vezes 

ao dia, mais prevalentes à noite, de coloração variável entre 

amarelo claro e amarelo âmbar, com desconforto urinário 

associado (ardência e queimação no início da micção). Quanto 

às evacuações, relatou possuir frequência de eliminação de 

duas vezes ao dia, apresentando fezes com aspecto amolecido, 

coloração amarronzada e sem nenhuma mudança aparente.  

Dispunha de um padrão de sono de oito horas por dia, 

com descanso predominantemente noturno, interrompido por 

idas sucessivas ao banheiro (nictúria). Relatou dispor de mais 

tempo para repouso e lazer quando visita a casa da sua filha no 

interior do estado, estando limitada à prática do artesanato com 

fuxico como atividades de distração quando se encontra em sua 

casa na capital potiguar. 

Ao exame físico, a usuária apresentava-se consciente, 

crono, alo e auto-orientada, com apenas duas respostas 

inapropriadas no teste para a avaliação cognitiva. Comunicação 

verbal e gesticulada.  

Couro cabeludo íntegro, sem parasitas e com fios bem 

implantados. Acuidade visual preservada apenas com uso de 

óculos, arco senil bilateralmente presente, pupilas isocóricas e 

fotorreagentes. Acuidade auditiva sem alterações. Cavidade 

nasal sem obstruções e seios paranasais dolorosos à palpação. 

Lábios íntegros e simétricos, cavidade oral com mucosa úmida, 

parcialmente edêntula (exodontia total de arcada dentária 
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superior) e com dentição natural em arcada dentária inferior, 

língua lisa e levemente esbranquiçada, sem halitose. Gânglios 

linfáticos impalpáveis. 

Tórax normal e simétrico, frequência respiratória (FR) de 

15 incursões por minuto, em O2 ambiente. Murmúrios 

vesiculares presentes, sem ruídos adventícios e com 

expansibilidade torácica normal. Perfusão periférica inalterada, 

pulsação de 86 batimentos por minuto, regular, cheia em 

membros superiores (MMSS) e filiforme em membros inferiores 

(MMII), tempo de reenchimento capilar normal e sem 

baqueteamento digital. Pressão arterial sentada = 140 x 78 

mmHg, pressão arterial em pé = 140 x 68 mmHg.  

Abdômen globoso, flácido, simétrico e sem colostomia. 

Ruídos hidroaéreos positivos (RHA+), normativos e bem 

distribuídos. Timpanismo à percussão em quadrante inferior 

direito (QID) e quadrante superior direito (QSD), e sons 

maciços percutidos no quadrante superior esquerdo (QSE) e 

quadrante inferior esquerdo (QIE). Abdômen doloroso à 

palpação na região suprapúbica.  Apresenta controle 

esfincteriano. 

Não deambulava, se deslocava com auxílio de cadeira 

de rodas, apresentava força normal em MMSS e em membro 

inferior esquerdo (MIE), com força ausente em membro inferior 

direito (MID), em decorrência da amputação. Postura 

adequada, marcha prejudicada por ser cadeirante e presença 

de deformidades em MID (a nível da coxa) e em MIE (2º 

pododáctilo removido cirurgicamente). Relatou dor de 

intensidade considerável em região do coto cirúrgico e na 

região sacral, esta última irradiando para próximo da vagina.  

Pele e mucosas de coloração normal, pouco hidratadas, 

com turgor diminuído, higiene adequada e sem lesões dignas 
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de nota. Apresentava boa cicatrização do coto cirúrgico e 

cicatriz de excisão cirúrgica de tumor em região lombar.  

Quanto ao desenvolvimento das Atividades da Vida 

Diária (AVD), apesar de sua condição física aparentemente 

limitante, apresentava boa independência, necessitando 

apenas de auxílio total para sair de condução, fazer compras e 

subir escadas. Possuía estado emocional equilibrado, com grau 

de autonomia satisfatório e alto risco para quedas. 

A identificação das necessidades de saúde da pessoa 

idosa, considerando as suas capacidades funcionais, assim 

como dos recursos disponíveis no território ao qual o sujeito 

encontra-se adscrito, corresponde a eixos estruturantes do 

cuidado integral que é preconizado pela Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) (BRASIL, 2018). 

Por se tratar de uma fase da vida na qual existem 

diferenças significativas na natureza de seus agravos, no 

adoecimento e no uso dos serviços de saúde, o envelhecimento 

exige um amplo redimensionamento das práticas de saúde para 

satisfazer as demandas impostas por uma ascendente 

população de longevos (SANTOS; CUNHA, 2017). 

Diante das informações obtidas a partir do Histórico de 

Enfermagem, correspondente à 1ª etapa do modelo 

metodológico, que permite o cuidado profissional do enfermeiro, 

foi possível inferir os principais Diagnósticos de Enfermagem 

(DE) para a usuária em questão e, em seguida, correlacioná-los 

com as Necessidades Humanas Básicas definidas por Wanda 

de Aguiar Horta em sua teoria.  

A tabela 1 apresenta todos os DE elencados para o caso 

investigado, associados às NHB da teoria de Wanda Horta. 
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Tabela 1. Necessidades Humanas Básicas associadas aos 

diagnósticos de Enfermagem inferidos à pessoa idosa, alvo da 

visita domiciliar. 

Necessidades Humanas Básicas Diagnósticos de Enfermagem 

Necessidades Fisiológicas 1. Risco de glicemia instável 
2. Risco de função 

cardiovascular prejudicada 
3. Risco de perfusão tissular 

cardíaca diminuída 
4. Dentição prejudicada 

Necessidades de Segurança 1. Controle ineficaz da saúde 
2. Capacidade de 

transferência prejudicada 
3. Deambulação prejudicada 
4. Levantar-se prejudicado 
5. Risco de quedas 

Necessidades Sociais 1. Atividade de recreação 
deficiente 

2. Disposição para bem-estar 
espiritual melhorado 

Necessidades de Autoestima 1. Conhecimento deficiente 
2. Disposição para 

conhecimento melhorado 
3. Distúrbio na imagem 

corporal 

Necessidades de Autorrealização 1. Sobrecarga de estresse 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

  

Dos 15 diagnósticos de Enfermagem atribuídos à 

paciente, a maior parte deles está associada às necessidades 

de segurança, acompanhadas - em ordem decrescente - das 

necessidades fisiológicas, de autoestima, sociais e de 

autorrealização. O gráfico 1 demonstra a predominância das 
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Necessidades Humanas Básicas levando-se em consideração 

os DE a elas relacionados. 

 

Figura 3. Predominância das Necessidades Humanas Básicas 

levando em consideração a distribuição percentual dos DE 

inferidos.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ao interpretar numericamente os dados coletados, é 

possível perceber a prevalência dos DE relacionados às 

necessidades de segurança da paciente. Estas, por sua vez, 

sustentam-se por razões que vão desde a manutenção de um 

padrão de regulação da saúde ineficaz até as limitações físicas 

e funcionais impostas pelas amputações dos membros. 

É nesse sentido que Kuznier et al. (2015) faz um alerta 

acerca da preocupação imperiosa que deve ser dada à 

segurança das pessoas idosas, tendo em vista que elas podem 
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sofrer consequências com repercussões negativas e 

permanentes decorrentes da insegurança, como a falta de 

autonomia e a perda da independência. Podendo, inclusive, 

acarretar em estresse para o idoso, para seu cuidador e 

familiares.   

O segundo tipo de necessidade mais prevalente 

consistiu nas necessidades fisiológicas, contendo quatro DE a 

elas associados. Isso tem respaldo no fato de que o 

envelhecimento, como processo único e heterogêneo que é, 

compreende variadas transformações anatomofisiológicas, 

muitas delas relacionadas à senilidade.  

Reforçando esse achado, uma revisão integrativa que 

investigou os Resultados de Enfermagem (RE) mais 

empregados na população idosa e os classificou sob a ótica da 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas, concluiu que os 

RE mais prevalentes foram aqueles relacionados às 

necessidades fisiológicas dos pacientes acima de 60 anos (V 

CIEH, 2017). 

No que se refere às necessidades sociais, observou-se 

que a religiosidade, juntamente com a prática do lazer, se 

constituiu como aspectos fundamentais na vida em sociedade 

da usuária entrevistada. Um estudo envolvendo 35 idosos de 

uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de 

Piumhi/MG, revelou que o DE Disposição para religiosidade 

aumentada foi o mais incidente na amostra pesquisada, 

correspondendo a 62,8% de todos os DE arrolados; o que 

reafirma a importância da religião na busca pela qualidade de 

vida das pessoas idosas (GARBACCIO; FERREIRA, 2012). 

 Um ponto de reparo importante consiste no fato do DE 

Sobrecarga de estresse ter sido enquadrado dentro das 

necessidades de autorrealização, por estar associado a 
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aspectos da vida da usuária que se comportavam como fatores 

estressores, a exemplo da autorrealização financeira e do seu 

estado de saúde, que correspondiam às maiores preocupações 

da paciente.  

Nesse sentido, é válido salientar que os autores que 

estudam as necessidades de autorrealização, como Veras, 

Caldas e Cordeiro (2013) apud. Finger et al. (2015), afirmam 

que elas são responsáveis pelo envelhecimento ativo por 

estarem diretamente associadas à sensação de autonomia e 

independência. Muito embora, alguns as consideram 

inatingíveis, uma vez que os indivíduos nunca se sentem 

plenamente realizados com o que conseguem ter ou conquistar. 

Assim, levando-se em consideração os apontamentos 

feitos e a experiência aqui relatada, destaca-se a importância 

de uma assistência de Enfermagem sistematizada e um 

atendimento direcionado às necessidades específicas da 

pessoa idosa por parte dos enfermeiros que atuam na Atenção 

Primária à Saúde (APS), conforme constatou Resende et al. 

(2015) em seu estudo. 

Em face dos DE elencados, foram traçados Resultados 

de Enfermagem (RE) e intervenções com a finalidade de melhor 

assistir as necessidades de saúde identificadas na visita, bem 

como de corresponder às respostas humanas indesejadas que 

foram levantadas no Histórico de Enfermagem. A tabela 2 

apresenta os RE selecionados com base no DE prioritário 

Conhecimento deficiente. 

 

Tabela 2. Resultados de Enfermagem, e as suas respectivas 

intervenções, traçados para o plano de cuidados da pessoa 

idosa, alvo da visita domiciliar. 
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Resultados de Enfermagem Intervenções 

Conhecimento: processo da 
doença 

 
 
 

Comportamento de busca da 
saúde 

 
 
 

Controle de sintomas 
 
 
 

Comportamento de tratamento: 
doença 

● Ação de educação em 
saúde para discussão da 
fisiopatologia da ICC, DAC, 
HAS e DM 

● Ação de educação em 
saúde sobre os cuidados 
com a alimentação, 
hidratação, higiene, 
locomoção e prevenção de 
quedas e complicações; 

● Estímulo à hidratação por 
via oral; 

● Encaminhamento para 
consulta médica a fim de 
investigar queixas álgicas; 

● Encaminhamento para 
consulta odontológica a fim 
de correção das falhas 
dentárias e avaliação da 
necessidade de colocação 
de prótese. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

De acordo com a Estratégia Saúde da Família (ESF), a 

VD precisa estar articulada com a família, em seu contexto 

sociocultural, como foco de atenção, objetivando a realização 

de atividades educativas para a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde e prevenção de doenças e agravos. A 

visita domiciliar aqui descrita também se preocupou em cumprir 

com a abordagem familiar e levantar os principais problemas 

existentes no núcleo familiar da usuária, como os apresentados 

na tabela 3.   
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Tabela 3. Necessidade de saúde e problemas de Enfermagem 

identificados no núcleo familiar a usuária visitada. 

Grau de Parentesco da Usuária Necessidades de Saúde/ 
Problemas de Enfermagem 

Esposo ● Educação em saúde para o 
combate ao tabagismo; 

● Discussão acerca do 
consumo moderado de sal; 

● Controle no horário das 
medicações; 

● Inserção no grupo de 
fumantes da Unidade de 
Saúde mais próxima. 

Filha ● Encorajamento para a 
busca de serviços de 
saúde; 

● Necessidade de realização 
de baciloscopia; 

● Confecção de novos 
documentos, inclusive o 
cartão do SUS.  

Neta ● Orientações acerca da 
importância de manter em 
dia o estado vacinal; 

● Encaminhamento à sala de 
vacinação da Unidade de 
Saúde mais próxima. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados encontrados no relato de experiência aqui 

descrito permitiram concluir a respeito da relevância da Visita 

Domiciliar como estratégia facilitadora para o cuidado à pessoa 
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idosa, assim como para a compreensão do seu contexto de vida 

e suas relações familiares. 

Além de reforçar, por intermédio dos seus resultados, a 

importância da Enfermagem enquanto profissão, cujo núcleo, 

especificidade e essência alinham-se com o cuidado integral do 

ser humano como sujeito biopsicossocioespiritual.  

Portanto, este relato se reveste de grande relevância por 

permitir a divulgação de experiências bem-sucedidas na 

Atenção Domiciliar à pessoa idosa e à sua família, por 

demonstrar a aproximação dos estudantes a uma realidade 

profissional futura que já lhes pertence e por evidenciar a 

importância do exercício profissional da Enfermagem por meio 

de uma assistência sistematizada e pautada em princípios 

teóricos e eixos norteadores de teorias que fundamentam a 

prática da profissão. 
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RESUMO: O Infarto agudo do miocárdio é uma síndrome 
coronariana aguda, que tem como característica a dor 
retroesternal de forte intensidade, geralmente em aperto que 
pode irradiar para os membros, região dorsal e mandíbula. 
Podem ser acompanhados de mal estar geral, cianose de 
extremidades, náuseas, sentimento de morte iminente e é uma 
das principais causas de morte no país. É causado pela 
diminuição ou ausência de circulação sanguínea no músculo 
cardíaco provocado por alguma obstrução na artéria. O 
presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão da 
literatura sobre a importância da conduta clínica de 
enfermagem ao paciente infartado, com base no estudo no 
cuidado e sua relevância no pós evento. Foi realizada uma 
busca na literatura através de pesquisas de dados com base 
em revistas científicas e dados como o Scielo, selecionando 
para tanto, trabalhos realizados de 2014 a 2018, totalizando 13 
referências. Observou-se a importância das ações e cuidados 
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da enfermagem diante desses pacientes, pois geralmente 
ocorre o primeiro atendimento, detecção precoce e realização 
do tratamento com mais eficiência. Pode-se considerar que o 
enfermeiro e sua equipe de enfermagem são imprescindíveis 
no evento de IAM, pois é comprovado que agrega 
positivamente no seu prognóstico e reabilitação da sua 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Infarto Agudo do Miocárdio. Cuidados de 
Enfermagem. Qualidade de vida.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de 

morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ocupa uma grande 

parcela nessa estatística e é considerada uma das principais 

causas de morte no Brasil, que aponta cerca de 100 mil óbitos 

anuais relacionadas à doença (BRASIL, 2014). 

O Infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre devido à falta 

de suporte sanguíneo nas artérias coronárias, que pode 

provocar a falência parcial ou total do músculo cardíaco. É uma 

doença não transmissível e alguns fatores de risco como 

diabetes mellitus, tabagismo, sedentarismo, consumo 

excessivo de álcool e alimentos ricos em gordura contribuem 

para a instalação da doença (VARGAS, et al, 2017). 

Os fatores de risco cardiovasculares não modificáveis 

são aqueles onde o próprio indivíduo já nasce com a 

predisposição genética. Idade e história familiar são exemplos 

e podem ser controlados por medicações, hábitos alimentares, 

e exercício físicos (MENDES; MIRANDA, 2015). 

Os eventos de IAM pode haver reduções através de 

protocolos assistenciais executados por profissionais da 
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enfermagem. Estes por sua vez, precisam possuir 

embasamento científico, através de estudos e treinamentos 

para otimizar o serviço nas emergências. Exemplo de protocolo 

é a Classificação de risco, executado pelo enfermeiro, que 

proporciona avaliar a gravidade ou o seu potencial de 

agravamento dos casos visando o melhor e mais rápido 

atendimento aos pacientes (VIERA, et al, 2016). 

Os sintomas mais comuns no IAM são: dor precordial, 

náuseas, vômitos, dispneia, sudorese, pele fria e pálida. 

Sintomas inespecíficos podem ocorrer em pessoas diabéticas, 

mulheres e em idosos. Os exames mais comumente solicitados 

nos casos de IAM são: Eletrocardiograma (ECG), marcadores 

de necrose do miocárdio (MNM) e o cateterismo (MENDES; 

MIRANDA, 2015). 

Há fatores que podem atrasar a procura do serviço de 

emergência em casos de IAM, como por exemplo: falta de 

conhecimento sobre o evento cardíaco tanto dos pacientes 

como da família, a automedicação utilizada por alguns dos 

pacientes, baixo nível socioeconômico, o fator sexo feminino, 

condições de transporte e atendimento prévio deficiente 

(OUCHI, et al, 2017) 

O enfermeiro presta uma ação importante aos pacientes 

acometidos pelo IAM, pois elabora e participa dos planos de 

cuidados e intervenções de enfermagem, realiza uma avaliação 

sistemática dos seus sinais e sintomas e contribui para prevenir 

e identificar possíveis complicações do evento (RIBEIRO; 

SILVA; LIMA, 2016). 

O papel do enfermeiro vai muito além de um simples 

atendimento, de executar um protocolo específico para infarto, 

envolve uma capacidade de avalição do caso, capacitação 

profissional de sua equipe e a enfermagem tem autonomia para 



IMPORTÂNCIA DA CONDUTA CLÍNICA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
INFARTADO: REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

exercer sua atribuição visando prestar uma assistência de 

qualidade e minimizar os danos do infarto (CAVEIÃO, et al, 

2016). 

O enfermeiro como profissional do cuidado, proporciona 

o atendimento prático para os casos de IAM como também 

oportuniza a disponibilização do conforto desses pacientes, que 

envolve um maior vínculo com os usuários, escuta qualificada, 

ambiente favorável e também o bom humor, pois colabora para 

melhor melhor prognóstico da doença (PONTE, et al, 2016). 

Segundo Weber, et al, (2017), em relação a transição do 

cuidado, os enfermeiros possuem um papel fundamental no 

processo de alta e de educação em saúde, que possam 

fornecer todas orientações para o paciente e familiares em 

praticar a continuidade do tratamento no domicílio, contribuindo 

consequentemente no controle, promoção e manutenção da 

saúde.  

Diante do exposto, objetivou-se descrever a importância 

da conduta clínica da enfermagem ao paciente infartado 

mediado pelo estudo do cuidado e resultados no pós evento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste estudo, selecionou-se como método a revisão 

integrativa da literatura, que permite a análise e a síntese do 

conhecimento já existente no tema investigado.  

 O estudo teve como base de pesquisa os sites online:  

Scielo, Ministério da Saúde, Revistas de Enfermagem e 

Biblioteca Virtual em Saúde. 

 Para a realização da revisão integrativa de literatura, 

foram definidas pelas seguintes etapas: definição do problema 

e objetivos da pesquisa, seleção dos processos de inclusão e 
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exclusão, busca na literatura, análise dos estudos e 

apresentação dos resultados.  

 No decorrer do estudo foi realizada a leitura de 330 

trabalhos voltados para o tema, porém, foram excluídos aqueles 

que fugiam do objetivo do trabalho e também aqueles em que 

se enquadravam em outros idiomas. No total, foram 

selecionados 13 trabalhos que abordavam o assunto proposto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na seleção dos documentos para o estudo, 

somaram-se 13 trabalhos sobre o assunto, dentre eles 01 

atualização do Ministério da Saúde, 08 revistas e 04 artigos, 

conforme tabela 1 abaixo.  

 

 

 

 

 

Tabela 1. Resultados estruturados conforme os títulos, autores 

e ano de publicação.  

Título Autores Ano de 

publicação 

O Infarto agudo do 

miocárdio é a primeira 

causa de morte no país. 

Ministério da 

Saúde 

2014 

Relação dos níveis de 

glicemia e proteína C 

reativa com o 

prognóstico e pacientes 

com infarto agudo d 

-BUENO, C. C. S. 

 

-CIPULLO, R. 

2018 
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miocárdio com 

supradesnível do 

segmento ST. 

Qualidade de vida após 

sete anos do evento 

coronariano agudo. 

DIAS, C. M. C. C. 

et al. 

2015 

Eletrocardiograma no 

Infarto Agudo do 

Miocárdio: O que 

Esperar? 

-FERREIRA, A. R. 

P. A. 

- SILVA, M. V. 

- MACIEL, J 

2016 

Infarto agudo do 

miocárdio com 

supradesnível do 

segmento ST e a 

assistência de 

enfermagem no intra-

hospitalar. 

- MENDES, M. M. 

 

- MIRANDA, I. P. 

C. 

2015 

Cuidados de 

enfermagem para 

conforto físico de 

mulheres com infarto 

agudo do miocárdio: 

uma pesquisa-cuidado. 

- PONTE, K. M. A. 

 

- SILVA, L. F. 

2017 

Tempo de Chegada do 

Paciente Infartado na 

Unidade de Terapia 

Intensiva: a Importância 

do Rápido Atendimento. 

OUCHI, J. D. et al. 2017 
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Conhecimento do Infarto 

agudo do miocárdio: 

implicações para 

assistência de 

enfermagem. 

- RIBEIRO, K. R.; 

A. 

 

- SILVA, L.; P. 

 

- LIMA, M. L. S. 

2016 

Complicações no pós-

operatório de 

revascularização do 

miocárdio: implicações 

para prática de 

enfermagem. 

RIBEIRO, K. R. A. 2017 

Infarto do Miocárdio: 

Alterações Morfológicas 

e Breve Abordagem da 

Influência do Exercício 

Físico. 

SIERVULI, M. T. F. 

et al. 

2014 

Qualidade de vida de 

pacientes pós-infarto do 

miocárdio: Revisão 

integrativa de literatura. 
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De acordo com os resultados desses trabalhos, foram 

selecionados 05 estudos voltados especificamente para a 

importância das condutas de enfermagem ao paciente 

infartado.  

 

Definição de Infarto Agudo do Miocárdio 

 

O termo “Infarto Agudo do Miocárdio” (IAM) é 

denominado pela morte dos cardiomiócitos, em consequência 

da isquemia coronariana. O IAM possui cinco tipos: O tipo 1 é 

causado pela trombose coronariana. O tipo 2 é caracterizado 

pelo desequilíbrio da oferta de oxigênio no miocárdio. A 

definição do tipo 3 é a de morte súbita. O tipo 4A são 

classificados devido após a intervenção coronariana 

percutânea e a do tipo 4B são os associados à trombose de 

stent. O tipo 5 é o tipo caracterizado após a cirurgia de 

revascularização do miocárdio (BUENO; CIPULLO, 2018). 

O Infarto Agudo do Miocárdio pode ser precedido por 

uma angina. A angina pode ser classificada em dois tipos: a 

estável e instável. A angina estável é a mais comum e ocorre 

em situações de esforço como subir em escadas ou exercícios 

físicos e desaparece em repouso. Já a angina instável, o 

desconforto não é amenizado com o repouso. A dor ocorre de 

forma súbita e em repouso, devido a um bloqueio ou redução 

do fluxo sanguíneo nas artérias do coração (OUCHI, et al, 

2017). 
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 A obstrução ocorre devido à presença de placas de 

ateroma na parede do vaso sanguíneo (aterosclerose), ocorre 

à diminuição da luz deste e impede o suprimento sanguíneo 

causando a morte das células do miocárdio. Fatores de risco 

podem intensificar o desenvolvimento da aterosclerose, como 

por exemplo: Idade (homens a partir dos 55 anos, mulheres 

após os 60 anos), tabagismo, diabetes mellitus, histórico 

familiar, obesidade, altos níveis de colesterol e hipertensão 

arterial (OUCHI, et al, 2017). 

 O esforço físico e o estresse emocional podem ocasionar 

o IAM, e caracteriza-se por dor em aperto que se localiza na 

região retroesternal ou também pode ser na região do 

epigástrico, na mandíbula, região dorsal e exclusivamente no 

membro superior esquerdo, menos frequente no membro 

superior direito. A dor é de forte intensidade e podem ser 

acompanhada de náuseas, vômitos, palidez e sudorese 

(SIERVULI, et al, 2014). 

 É considerado diagnóstico de IAM através da presença 

de pelo menos dois dos três critérios seguintes: a 

obrigatoriedade da elevação dos marcadores de necrose 

miocárdica (MNM), alterações do eletrocardiograma, dor 

torácica, e/ou elevação dos MNM (creatinoquinase - CK, 

creatinhoquinase MB - CK-MB, troponima, mioglobina). A 

oclusão total de uma artéria coronária é representada pelo 

supradesnível do segmento ST (FERREIRA; SILVA; MACIEL, 

2016). 

 A liberação de interleucinas e fator de necrose tumoral 

são desencadeadas devido a extensa resposta inflamatória 

sistêmica e miocárdica, tendo consequentemente a liberação 

da proteína C-reativa, que ocorre na fase aguda produzida no 

fígado. Em consequência desse evento, pode ocorrer: 
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desenvolvimento de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e 

morte (BUENO; CIPULLO, 2018). 

 A reabilitação cardíaca vem sendo empregada para 

melhorar o prognóstico dos pacientes acometidos por IAM, 

devido promover a regressão das placas ateroscleróticas 

(redução da estenose de 61,1% para 55,8%), e a indução da 

hipertrofia cardíaca (SIERVULI, et al, 2014). 

 

Conduta clínica de Enfermagem ao paciente infartado 

  

O enfermeiro e sua equipe têm suma importância ao 

atendimento ao infartado devido ser geralmente os primeiro 

profissionais a realizar a abordagem do individuo acometido 

pelo IAM.  Reconhece os primeiros sinais e sintomas, participa 

diretamente na assistência ao paciente e também atua com os 

protocolos de dor e de tratamento (RIBEIRO; SILVA; LIMA, 

2016). 

O profissional tem aprimorado a sua prática de cuidar e 

de pesquisar no âmbito da enfermagem, visto favorecer a 

relação entre aquele que cuida e o paciente a ser cuidado. É 

necessário conhecimento e habilidades para o favorecimento 

do restabelecimento a saúde, enfatizando o conforto da dor e 

satisfação das necessidades físicas. O cuidado de enfermagem 

requer vigília e atenção, e necessita de um apoio tecnológico 

para monitorização, pois auxilia na identificação das variáveis 

fisiológicas do paciente e contribui pra melhor tomada de 

decisão em tempo hábil (PONTE; SILVA, 2017).  

Uma assistência de enfermagem se torna eficaz, quando 

o enfermeiro e sua equipe realiza uma prática assistencial 

voltada para cada necessidade específica de cada paciente. 

Métodos científicos como a sistematização da assistência de 
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enfermagem (SAE), fornecem informações importantes para a 

elaboração do plano de cuidados juntamente com a prestação 

das condutas específicas para cada caso. O plano seguido com 

direcionamento das condutas a serem desenvolvidas, as 

intervenções serão mais rápidas, os danos aos pacientes serão 

reduzidos e a recuperação será mais breve (RIBEIRO, 2017).  

O desconforto sendo a principal queixa dos pacientes 

acometidos pelo IAM, condutas eficazes de enfermagem são 

importantes como: administrar medicações para alívio da 

precordialgia, técnicas de escuta como terapia de relaxamento 

que consequentemente aumenta a confiança entre paciente e 

o profissional, realizar o fornecimento de orientações do 

processo do adoecimento e coleta de exames necessários para 

o caso de IAM, melhoram a condição do paciente. Medidas de 

monitorização da frequência cardíaca, pressão arterial, 

oxigenação, técnicas de punção periférica livre se sujidades 

também estão incluídos nos cuidados (PONTE; SILVA, 2017). 

Para o tratamento, o enfermeiro e sua equipe deve ser 

devidamente treinada para efetuá-lo. O fornecimento de 

oxigênio (O2) é importante para limitar a lesão isquêmica, pode 

melhorar a isquemia. O uso de analgésicos e ansiolíticos 

ajudam no controle da dor e ansiedade. As drogas como o TNK-

tPA (tenecteplase), reteplase (rPA), são utilizadas para 

dissolver o coágulo que se forma no vaso sanguíneo e devem 

ser administrados nas primeiras horas do evento. O Ácido 

acetilsalicílico (AAS) e o Clopidogrel, são antiplaquetários, e 

complementam o tratamento aumentando sua eficácia 

(SANTOS, 2014).  

A enfermagem precisa garantir o conforto no ambiente 

hospitalar e estender o cuidado através da educação ao 

paciente e seus familiares, que serão atribuídas às orientações 
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relacionadas aos hábitos, costumes e aspectos culturais do 

paciente. O plano de cuidado é realizado com vistas a esses 

critérios para atingir a recuperação e cuidado humanizado aos 

pacientes (VARGAS, et al, 2017).   

 

Importância das condutas pós-evento 

  

A equipe de saúde, sobretudo os enfermeiros, devem 

prestar atendimento imediatamente após o evento coronariano. 

Suas condutas serão instituídas no retorno as atividades 

funcionais, funções físicas e estado geral dos pacientes. Pois 

comprova-se que após o acometimento do IAM, os pacientes 

apresentam um impacto na qualidade de vida, principalmente 

relacionados a ansiedade e depressão (DIAS, et al, 2015). 

O cuidado e o conforto são elementos que os pacientes 

buscam em atendimento de saúde, principalmente no ambiente 

hospitalar e esses fatores devem ser trabalhados pela 

enfermagem. Para tanto, é necessário que os profissionais 

tenham conhecimento da cultura, hábitos e costumes dessas 

pessoas para assim aplicar o cuidado voltado a cada 

peculiaridade individual de cada paciente, além de promover 

melhor relação entre profissional e usuário (PONTE; SILVA, 

2014). 

Os indivíduos geralmente demonstram um grau de 

ansiedade elevado após um evento de IAM. O evento 

coronariano pode representar para essas pessoas, um quadro 

ameaçador de morte, ou seja, apresenta como um desafio de 

executar as atividades da vida diária afetando diretamente a 

qualidade de vida (DIAS, 2015).    

Os enfermeiros tem responsabilidade de assegurar que 

os pacientes acometidos pelo IAM, retornem para as suas 
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casas devidamente orientados e preparados para lidar com a 

continuidade do cuidado e que o tratamento tenha seguimento 

eficaz. A elaboração de metas para o tratamento propicia uma 

melhora na recuperação segura e efetiva (WEBER, et al, 2017).  

 Estudos mostram a importância da conduta do 

enfermeiro frente a esses paciente, desde a hospitalização até 

o momento pós alta, e enfatiza que esses profissionais tracem 

estratégias como conhecer cada estilo de vida desses 

indivíduos para assim traçar um plano de cuidados pós evento. 

Ações como atividades de recreação, de socialização com os 

amigos e o lazer, como também o conhecimento do paciente e 

dos familiares sobre a doença e sua recuperação propiciam 

bem-estar e fortalece o diálogo entre as pessoas, com isso 

contribui para melhoria da qualidade de vida do paciente 

(VARGAS, et al, 2017). 

 Os enfermeiros podem abordar também os cuidados 

relacionados a área psicoespiritual, pois o evento do IAM pode 

influenciar negativamente em todo o contexto individual do 

usuário. A identificação dessas alterações podem auxiliar no 

plano de cuidado e trabalhar esse desconforto e promover o 

bem estar para os pacientes (RIBEIRO; SILVA; LIMA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Observa-se a evidência do número de casos de IAM no 

Brasil e no mundo, que se não identificada e tratada em curto 

período de tempo, eleva a chance de evolução para óbito. 

Esses pacientes dão entrada em áreas de urgência e 

emergência hospitalar, cujos setores precisam estar bem 

equipados e a equipe multidisciplinar treinada adequadamente, 
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sobretudo o enfermeiro, que é um dos profissionais que 

recebem e fazem o primeiro atendimento. 

Além disso, o enfermeiro deve ser dotado de 

conhecimento técnico e cientifico, ser ágil e possuir um olhar 

para a fisiopatologia das síndromes coronarianas, saber 

identificar cada uma delas, e direcionar para o melhor 

tratamento em um curto período de tempo. 

No âmbito hospitalar, é preciso capacitar todos os 

integrantes que atuam no serviço, não só a parte da 

enfermagem. Um trabalho multidisciplinar é de suma 

importância para a evolução positiva do tratamento, juntamente 

com a tecnologia dos exames e equipamentos, que irão auxiliar 

nos cuidados. Um bom trabalho executado em equipe bem 

qualificada, irá produzir efeitos satisfatórios no decorrer do 

atendimento e a extensão do tratamento. 

Ressalta ainda a importância dos cuidados pós evento 

de IAM, pois as condutas dos profissionais de enfermagem 

mostram êxitos quando são aplicados desde a hospitalização 

estendendo-se até a pós alta desses pacientes, enfocando a 

importância das orientações e estratégias que minimizem os 

danos causados pelo evento e favoreça uma melhor qualidade 

de vida das pessoas nas rotinas diárias. Educação em saúde 

sempre será uma boa estratégia desde o primeiro contato até 

os cuidados realizados fora do ambiente de atendimento. 

Desta forma, o enfermeiro e sua equipe de enfermagem 

é indispensável no plano de cuidados do paciente portador de 

IAM. Estes profissionais têm autonomia de executar o seu 

trabalho desde a promoção de saúde, enfocando a educação 

dos pacientes envolvendo a prevenção como também nas 

intervenções mais específicas a pacientes críticos, com o 

auxílio de toda a tecnologia e protocolos de atendimento. 
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Consequentemente, irá reduzir o número de sequelas e/ou 

óbitos dos pacientes nos hospitais. 
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RESUMO: As mulheres têm se tornado alvo da epidemia da 
aids e outras infecções sexualmente transmissíveis por fatores 
relacionados à vulnerabilidade social e relações de gênero. 
Objetivou-se verificar a caracterização sociodemográfica, 
sexual, reprodutiva e hábitos de vida de estudantes de 
enfermagem, bem como identificar conhecimento e atitude 
frente ao uso de preservativos nas relações sexuais. Trata-se 
de um recorte da pesquisa descritiva transversal e avaliativa do 
tipo Conhecimento, Atitude e Prática (CAP), com abordagem 
quantitativa, envolvendo 195 estudantes universitárias. A coleta 
foi realizada em agosto de 2018. O instrumento utilizado foi o 
Inquérito CAP adaptado de Andrade (2014). Os aspectos éticos 
foram seguidos conforme a Resolução 466/2012, conforme 
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protocolo n. 131/2018 e CAAE: 91072318.6.0000.5179. A 
análise dos dados foi realizada com auxílio do Programa IBM 
Statistics SPSS, versão 21. Maioria entre 18-27 anos, não 
trabalha, procedente de várias cidades da Paraíba, evangélica, 
parda, vivendo com 1 a 2 salários mínimos, com sexarca antes 
dos 22 anos, parceiro fixo e heterossexual. O inquérito CAP é 
eficiente para o levantamento do diagnóstico situacional da 
população pesquisada acerca de preservativos, enquanto 
método preventivo às IST/HIV e gestação não planejada. A 
Enfermagem é uma profissão que lida com a prevenção de 
agravos em saúde e deve estar preparada para atuação eficaz 
e resolutiva, no sentido de reduzir os índices de contaminação 
por infecções sexuais.  
Palavras-chave: Estudantes de Enfermagem. Preservativos. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis.   
 

INTRODUÇÃO 
 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são 

consideradas um problema de saúde pública devido ao seu 

crescimento, principalmente na população jovem de 14 a 29 

anos. Geralmente estão associadas à prática do sexo 

desprotegido, logo essa população jovem está altamente 

exposta à contaminação, que algumas vezes se desenvolvem 

de forma assintomática. Uma das consequências preocupantes 

do sexo desprotegido é a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) que traz consigo algumas IST 

associadas (CASTRO et al., 2016).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

entre 2016 e junho de 2017 estima-se que em todo o mundo 

foram registrados 1,8 milhão de novos casos de pessoas 

contaminadas pelo HIV, totalizando 36,7 milhões de pessoas 
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infectadas. Dessa população total, 17,8 milhões eram mulheres 

acima de 15 anos de idade vivendo com aids. Cerca de 53% 

das contaminadas tiveram acesso ao tratamento (UNAIDS, 

2017).  

Em nível nacional, de acordo com o Sistema Nacional de 

Agravos e Notificações (SINAN), o número de casos notificados 

entre 2007-2017 foi de 194.217, sendo 131.969 do sexo 

masculino e 62.198 do sexo feminino e 50 casos ignorados em 

relação ao sexo. Em ambos os sexos, a faixa etária de maior 

prevalência foi entre 25 e 29 anos, obtendo um percentual de 

18,9 % dos casos (BRASIL, 2017). 

Na Paraíba entre janeiro e junho de 2017 houve 232 

notificações, equivalendo a quase 5 infectados por semana. A 

principal via de transmissão em indivíduos jovens é a sexual. 

Embora haja maior proporção dos casos entre homens e 

tendência de redução dos casos entre as mulheres nos últimos 

dez anos (BRASIL, 2017), a UNAIDS ainda prioriza ações 

preventivas para o sexo feminino considerando as 

desigualdades de gênero (UNAIDS, 2016).  

As mulheres em especial se deparam com alguns 

obstáculos, seja ele pelo manuseio do preservativo ou devido à 

dependência do uso pelo parceiro. Fatores como medo do 

abandono, coerção sexual e confiança no companheiro se 

constituem como impeditivos do sexo seguro. As relações de 

gênero mostram o quanto a mulher perde autonomia no poder 

de negociação para uso do preservativo (ANDRADE et al. 

2015), o que pode ser evidenciado por dados do SINAN, em 

que 98,6% das infectadas são heterossexuais (BRASIL, 2017). 

O método de prevenção individual para IST/HIV é o 

preservativo. Ele é distribuído gratuitamente em qualquer 
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serviço público de saúde para redução do ciclo de 

contaminação dessas doenças (BRASIL, 2018). Nesse sentido, 

é importante que os profissionais de saúde tenham 

conhecimento e habilidade para elaborar práticas de prevenção 

com uso do preservativo, voltadas aos usuários dos serviços 

públicos no intuito de minimizar o impacto da epidemia 

(DANTAS et al., 2015). 

Assim, no contexto acadêmico, entende-se que 

estudantes possuem nível satisfatório de conhecimento, 

principalmente na área da saúde. Por isso, tratar dessa 

temática entre universitários pode trazer subsídios à 

comunidade científica em relação ao conhecimento e a atitude 

de futuros enfermeiros (ELIAS et al., 2017).  

Considerando que as infecções sexualmente 

transmissíveis são problemáticas que geram consequências 

negativas aos acometidos, entendendo que o aumento dos 

índices de HIV no Brasil e no mundo tem gerado estigma e 

articulação intersetorial ao seu combate, bem como 

compreendendo que universitários devem ser estimulados à 

adquirem saberes a respeito dos métodos preventivos às 

IST/HIV e não se tornarem vítimas da contaminação por essa 

epidemia, este estudo foi norteado pelo seguinte 

questionamento: Qual o conhecimento e a atitude sobre o 

preservativo entre estudantes de Enfermagem? 

Para tanto, objetivou-se verificar a caracterização 

sociodemográfica, sexual, reprodutiva e hábitos de vida de 

estudantes de enfermagem, bem como identificar 

conhecimento sobre a função de preservativos e atitude frente 

ao uso deste insumo nas relações sexuais. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se uma pesquisa descritiva transversal e avaliativa 

do tipo conhecimento, atitude e prática (CAP), com abordagem 

quantitativa.  Estudo descritivo consiste em observar e 

descrever características de uma determinada população 

amostral. Pesquisa transversal é uma investigação realizada 

em um determinado período de tempo, já estabelecido pelo 

pesquisador (SANTOS et al., 2018).  

O inquérito CAP é um método utilizado por 

pesquisadores, com a finalidade de mensurar informações 

sobre a população, quanto ao seu nível de entendimento, 

iniciativas e execuções em relação ao tema abordado. Através 

de um questionário desenvolvido pelo pesquisador, para obter 

o máximo de informações necessárias para o resultado, 

salientado que a estrutura das perguntas influencia diretamente 

no resultado. Deve ser de forma harmônica para um resultado 

fidedigno (BRASIL, 2002).  

O estudo foi desenvolvido na Faculdade de Enfermagem 

Nova Esperança, localizada na Rua Frei Galvão, nº 12, 

Gramame, João Pessoa, Paraíba. Trata-se de uma Faculdade 

que possui 17 anos de tradição no município, com os cursos de 

Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, 

Agronomia, Fisioterapia, Farmácia e Educação Física.  

A população alvo deste estudo foram estudantes do 

curso de graduação em Enfermagem. 

 Critérios de inclusão: Maioridade etária, estar 

matriculada no curso de Enfermagem e ser do sexo 

feminino. 
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 Critérios de exclusão: Não aptas psicologicamente 

(autorreferido) e do sexo masculino.  

 Critérios de descontinuidade: Desistência após a coleta 

dos dados. Para atender ao critério de descontinuidade, 

os instrumentos e TCLE da participante será enumerado. 

Caso ela desista, poderá contatar a pesquisadora via 

telefone ou e-mail, e informar a numeração. O 

instrumento será retirado da amostra. 

A quantidade de estudantes foi calculada por meio da 

Amostragem Aleatória Simples (AAS) para amostra finita. No 

momento, a faculdade apresenta 280 estudantes do sexo 

feminino, devidamente matriculadas. O nível de confiança foi de 

95%, com α = 0,05 (z = 1,96) e p=0,5 gerou a amostra de 156 

estudantes. Todavia, como se tratou de questionário, adicionou-

se 20% (0,2) de perdas previstas. A amostra final calculada foi 

de 195 estudantes.  

A pesquisa foi realizada com 195 estudantes, porém 

houve exclusão de nove participantes durante a tabulação dos 

dados, considerando a idade menor que 18 anos. Como a 

delimitação previu 20% de perdas, a amostra foi finalizada com 

186 estudantes. Em outras palavras, o número de participantes 

excedeu a amostra significativa, não incorrendo em prejuízos 

estatísticos para esta pesquisa, pelo contrário, melhorando a 

robustez dos resultados.    

 O instrumento utilizado para coleta de dados dessa 

pesquisa foi um questionário com 41 perguntas, adaptado de 

Andrade (2014), com questões acerca do conhecimento, 

atitudes e práticas em relação ao preservativo, enquanto 

método preventivo às IST/HIV, a fim de avaliar o nível de 
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informação das futuras enfermeiras. Inferindo sobre a influência 

desses saberes em orientações ao público.  

O instrumento foi ajustado com base no modelo CAP 

sobre mulheres solteiras e casadas e o uso de preservativo 

(ANDRADE et al., 2014). Os dados foram coletados por meio 

de questionário estruturado, com questões sociodemográficas, 

de vida sexual e hábitos de vida. Nesse recorte, foram utilizados 

apenas os resultados referentes à caracterização das mulheres, 

bem como dados sobre a função de preservativos e atitude 

frente ao uso deste insumo.  

A coleta dos dados ocorreu no local mencionado 

anteriormente, após prévia autorização da responsável pela 

referida instituição, bem como aprovação e encaminhamento ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem 

Nova Esperança, seguindo os trâmites determinado pela 

Plataforma Brasil.  

O instrumento foi aplicado aos estudantes em sala de 

aula, com data e horário previamente estabelecidos, sendo feito 

autopreenchimento. A pesquisa foi realizada conforme o 

funcionamento da instituição, nos turnos manhã e noite, durante 

o mês de agosto de 2018, seguindo os seguintes passos: a) 

contato prévio com os participantes e explicação dos objetivos 

da pesquisa, finalidade do estudo, garantia do anonimato, 

direito à privacidade, desistência em qualquer etapa da 

pesquisa e apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

A tabulação dos dados ocorreu por meio do programa 

Microsoft Excel®, versão 97-2003, para Windows 8. A análise 

foi realizada com o auxílio do Programa IBM Statistics SPSS, 



INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E PRESERVATIVOS: 
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, SEXUAL E REPRODUTIVA DE 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM  

 
 

versão 21. Os resultados foram apresentados em forma de 

gráficos e tabelas, contendo frequência absoluta e percentual.  

A pesquisadora responsável se comprometeu à cumprir 

as disposições legais em relação à pesquisa envolvendo seres 

humanos. A pesquisa foi realizada conforme disposições da: a) 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata 

de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012); b) 

Resolução 510/2016 do conselho Nacional de saúde, que 

dispõe de procedimento metodológicos que envolvam 

informação do participante; c) Resolução 564/2017 do 

Conselho Federal de Enfermagem que versa sobre o código de 

ética dos profissionais de Enfermagem (COFEN, 2017). A 

coleta foi iniciada após parecer favorável conforme protocolo n. 

131/2018 e CAAE: 91072318.6.0000.5179.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 está a caracterização sociodemográfica das 

estudantes. 

 

Tabela 1. Aspectos sociodemográficos das estudantes 
participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba, 2018. (n=186). 

Variáveis F % 

Idade (Média ± DP) 25,46±7,84  

Idade (Faixa etária em anos)   
18 – 27 125 67 

28 – 37 42 22,5 

38 – 47 16 9 

48 – 58 2 1 

Não respondeu 1 0,5 

Ocupação/profissão   



INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E PRESERVATIVOS: 
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, SEXUAL E REPRODUTIVA DE 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM  

 
 

*Sapé, Santa Rita, Bayeux e Baía da Traição. **Salário 
Mínimo atual: R$ 954,00. Fonte: Dados da pesquisa. João 

Pessoa – PB, 2018. 

Estudante 104 56 

Técnica de enfermagem 32 17 

Auxiliar administrativo 6 4 

Outras profissões 34 18 

Não respondeu 10 5 

Procedência   
Outros municípios* 94 50 

João Pessoa  
 

89 48 

Não respondeu 3 2 

Religião   
Evangélico 90 48 

Católico 81 44 

Outros 11 6 

Não respondeu 4 2 

Raça/Cor   
Parda 96 52 

Branca 60 32 

Amarela 13 7 

Preta 12 6,5 

Outras 
Ão 

4 2 

Não sabe responder 1 0,5 

Renda (em Salários Mínimos)**   
<1 52 28 

1-2 81 44 

2-3 32 17 

>4 15 8 

Não respondeu 6 3 

Situação Conjugal   
Com parceiro 116 62 

Sem parceiro 54 29 

Não respondeu 16 9 
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No que concerne à caracterização da amostra, a média 

de idade foi de 25,46 (DP±7,84). Maioria entre 18-27 anos 

(67%), seguido de 28-37 anos (22,5%), 94 (50%) são naturais 

de outros municípios (Sapé, Santa Rita, Bayeux e Baía da 

Traição). Quanto à religião, maioria evangélica com 90 (48%), 

seguido da religião católica com 81 (44%). Sobre a cor/etnia, 96 

são pardas (52%) e 60 brancas (32%). O maior número de 

estudantes vive com uma renda de 1-2 salários mínimos. 

Quanto à situação conjugal, 116 (62%) estudantes têm parceiro 

e 54 (29%) não têm parceiro (Tabela 1). 

O perfil sociodemográfico é condizente com a juventude 

entre 18-27 anos que buscam melhor qualidade de vida, 

quando saem da sua cidade para estudar na capital, tendo em 

vista que terá maior possibilidade de emprego e estabilidade 

econômica ao término do curso (ALVES; GOMES, 2017). De 

acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) a população brasileira é majoritariamente 

parda e católica (IBGE, 2010). Mesmo que no inquérito acima, 

a maioria das estudantes é evangélica, a população que se 

considera parda e católica vem crescendo no índice 

populacional.  

Dentre as cidades supracitadas, algumas são da região 

metropolitana de João pessoa e cidades circunvizinhas, onde o 

fluxo de estudantes que se deslocam dos seus municípios para 

estudar na capital tem aumentado consideravelmente, devido à 

grande quantidade de faculdades e variedade de cursos 

oferecidos. Segundo Almeida (2017), esse fluxo também está 

diretamente relacionado às oportunidades de emprego 
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ofertadas nos grandes centros urbanos e em busca de uma 

melhor qualidade de vida.   

Tendo a maioria parceiro fixo, conforme estudo realizado 

em uma universidade de Brasília, com 243 estudantes de 

ambos os sexos, a situação conjugal interfere diretamente no 

uso de preservativo no ato sexual. Algumas estudantes tornam-

se mais vulneráveis à contaminação por doenças devido à 

confiança no parceiro. Elas acreditam que não estão na zona 

de risco por se tratar de um parceiro fixo (PEREIRA et al., 2018). 

Conforme o mesmo autor, no início da relação afetiva, o 

sexo é feito de forma segura, mais com o passar do tempo a 

mulher cria um vínculo de confiança, suspendendo o uso do 

preservativo e utilizando contraceptivos para evitar uma 

gravidez não planejada, esquecendo a vulnerabilidade à 

contaminação por IST.  

Na tabela 2 encontram-se distribuídas as variáveis 

referentes aos hábitos de vida.  

 

Tabela 2.  Hábitos de vida das estudantes participantes 
da pesquisa. João Pessoa, Paraíba, 2018. (n=186). 

Variáveis f % 

Consumo de bebidas 
alcoólicas 

  
Bebe de vez em quando 71 38 

Nunca bebeu 69 37 

Já bebeu, mas não bebe 
mais 

35 19 

Bebe frequentemente 11 6 

Uso de drogas ilícitas    
Nunca usou 171 92 

Já usou, mas não usa mais 13 7 

Usa diariamente 1 0,5 

Não respondeu 1 0,5 
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Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa – PB, 
2018. 

 
 Em relação aos hábitos de vida no que diz respeito à 

ingestão de bebida alcóolica, 71 (38%) estudantes bebem de 

vez em quando, seguidos de 69 (37%) estudantes que nunca 

beberam. Sobre o uso de drogas ilícitas, 171 (92%) estudantes 

afirmaram que nunca usaram drogas com uma diferença 

considerável temos 13 (7%) estudantes que experimentaram 

algum tipo de substância psicoativa, mas não usam mais. 

Durante a juventude, as pessoas se tornam mais 

curiosas para novas descobertas e experiências, tornando-se 

vulneráveis à influência de amigos para o consumo de álcool e 

drogas ilícitas. Esses novos hábitos podem trazer prejuízos à 

saúde e um consumo excessivo na fase adulta. O consumo 

abusivo de álcool ou drogas possui relação com o início da vida 

sexual, muitas vezes de forma precoce se tornando um risco de 

contaminação através de sexo desprotegido e múltiplos 

parceiros, sendo assim, os jovens se tornam alvo fácil para 

contaminação por IST e gravidez indesejada (MALTA et al., 

2014).   

 Segundo Gonçalves H. et al. (2015), a vida sexual do 

brasileiro, normalmente se inicia na adolescência, sendo as 

vezes retardado pela religião. Aparentemente, quanto mais 

cedo o adolescente tiver relação sexual, também existem mais 

riscos de contaminação, devido à falta de informação. 

  A tabela 3 demonstra o comportamento das estudantes 

de Enfermagem quanto aos hábitos sexuais e reprodutivos.  
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Tabela 3. Caracterização sexual e reprodutiva estudantes 
participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba, 2018. 
(n=186). 

Variáveis   

Idade da sexarca (Média ± DP) 13,69±7,72 

Faixa etária da sexarca (anos) f % 

13 – 17 79 42,5 

18 – 22 
 

58 
 

31 
 23 – 27 7 4 

28 – 35 
 

1 
 

0,5 
 Não respondeu 41 22 

Uso da camisinha na primeira relação 
sexual  

f % 

Sim  76 41 

Não 
 

68 
 

36 
 Não quero responder 17 9 

Não lembro 
 

3 
 

2 
 Não respondeu 22 12 

Tipo de parceria afetiva-sexual f % 
Fixa 

 
120 

 
65 
 Sem parceiros 

 
41 22 

Casual 
 

13 
 

7 
 Não respondeu 12 6 

Episódios de gravidez f % 

Não 96 52 

Sim 
 

16 
 

8 
 Não respondeu 74 40 

Orientação sexual f % 

Heterossexual 144 77,5 

Homossexual 
 

4 
 

2 
 Bissexual 1 0,5 

Não respondeu 
 

37 
 

20 
 Uso de método contraceptivo f % 

Não 
 
 

98 
 

53 
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Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa – PB, 2018. 

 

A média de idade das estudantes que iniciaram a vida 

sexual foi 13,69 (±7,72), em que 79 (42,5%) estudantes tiveram 

sexarca com entre 13 a 17 anos, ou seja, na adolescência. Em 

ralação ao uso do preservativo na primeira relação sexual, 76 

(41%) fizeram o sexo de forma segura, embora seja 

preocupante que 68 (36%) não usaram preservativo na sexarca 

(Tabela 3).  

Além disso, 120 (65%) estudantes possuem parceiro 

fixo, 96 (52%) não tiveram episódios de gravidez, 144 (77,5%) 

estudantes orientação heterossexual, 98 (53%) não usam 

método contraceptivo e 151 (81%) não foram diagnósticas com 

nenhum tipo de IST.  Quando foram questionadas se já 

praticaram sexo sem preservativo após o consumo de álcool, 

apenas 37 (20%) haviam tido algum episódio de sexo 

desprotegido. 

Estudo descritivo com 596 pessoas, entre 18 a 73 anos, 

oriundas da cidade de Parnaíba-PI, a fim de analisar o 

comportamento sexual de risco à infecção pelo HIV em adultos 

da população em geral indicou que mulheres têm mais 

Sim 
 

73 
 

39 
 Não respondeu 15 8 

Ocorrência de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 

f % 

Não 151 81 

Sim 
 

5 
 

3 
 Não respondeu 30 16 

Sexo sem camisinha após consumo 
de álcool 

f % 

Não praticou 147 79 

Praticou 
 

37 
 

20 
 Não respondeu 2 1 
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dificuldade de negociar com seus parceiros o uso do 

preservativo, respaldando a vulnerabilidade para as IST/HIV. A 

iniciação precoce das relações sexuais e a utilização de 

substâncias psicoativas durante o sexo são fatores relevantes 

para o aumento no número de contaminados (PEREIRA et al., 

2016). 

Um estudo de caráter exploratório, realizado com 234 

estudantes na capital do Ceará, com o objetivo de avaliar 

conhecimentos e atitudes de adolescentes sobre a transmissão 

sexual do HIV, mostrou que a maioria dos adolescentes usa 

preservativos e conhece sobre a transmissão da doença via 

relação sexual, com penetração vaginal sem camisinha e o 

compartilhamento de seringas. Devido à vida sexual se iniciar 

precocemente, a maioria dos adolescentes não usou 

preservativos, por acreditar que o preservativo inibe o prazer 

durante a relação, tornando-se assim mais vulneráveis à 

contaminação (CHAVES et al., 2014).  

Diretrizes da política pública de saúde voltada ao HIV 

incentivam a produção de campanhas realizadas para evitar o 

índice de crescimento da população contaminada. 

Preservativos são distribuídos gratuitamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e programas educativos com a 

finalidade de informar a população sobre os riscos de 

contaminação, modo de prevenção e as consequências da 

infecção, têm sido estratégias interessantes de combate à 

doença (ROCHA; FELTES, 2016).  

O profissional de saúde é um meio confiável de 

informação em relação à prevenção do HIV, e o enfermeiro, 

dispõe de uma importante ferramenta: “O Manual de Orientação 

Básica da Equipe de Enfermagem - Prevenção de HIV e 
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Assistência às pessoas portadoras do HIV e aids”, disponível 

na Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde (BVS), 

cujo objetivo é nortear o enfermeiro para uma atenção 

humanizada (CONCEIÇÃO; CASTRO, 2017).     

Entretanto, não existe uma forma específica para o 

enfermeiro abordar ações preventivas, podendo ser em 

consulta de enfermagem, visita domiciliar, sala de espera, com 

ações educativas para a população, atividades em grupo na 

Unidade de Saúde da Família (USF), atuando na promoção, 

prevenção e proteção da saúde, através do relacionamento 

terapêutico, da escuta, das orientações e da promoção ao 

autocuidado. Elas precisam ser dinâmicas e de fácil 

entendimento, levando em consideração o jovem, cuja relação 

sexual inicia cada vez mais cedo, e o aumento da longevidade 

(PINTO et al., 2016).  

Uma das atribuições do enfermeiro na atenção básica é 

desenvolver ações de prevenção às IST/HIV, incentivando o 

uso do preservativo, através de estratégias relevantes para 

reduzir o contágio durante a relação sexual, provocando a 

diminuição do número de novos casos, estimulando o interesse 

pela procura de teste do HIV, evitando um diagnóstico tardio, e 

consequentemente, melhorando a qualidade de vida das 

pessoas que vivem com o vírus, além de melhorar o acesso ao 

tratamento e à adesão (CASTRO et al., 2014). 

A seguir estão elencadas na figura 1, as respostas sobre 

a função do preservativo masculino e feminino de acordo com 

cada estudante pesquisada. 
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Figura 1: Distribuição das respostas quanto à função do 
preservativo masculino e feminino para as participantes da 
pesquisa. João Pessoa, Paraíba. 2018. (n=186) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa – PB, 2018. 

 

 Quando se trata de evitar IST foram 173 (93%) respostas 

para o preservativo masculino e 152 (82%) para o preservativo 

feminino. Em relação a evitar gravidez não planejada, houve 

141 (76%) respostas eliciadas para o preservativo masculino e 

119 (64%) para o feminino. Importa destacar que mais 

estudantes não sabem citar sequer uma função do preservativo 

feminino, em relação ao masculino (Figura 2). 

 Segundo o Ministério da Saúde, há na população 

feminina um preconceito em torno da camisinha feminina. 

Mesmo estando em disponibilidade de forma gratuita há mais 

de 20 anos, poucas mulheres conhecem esse tipo de 
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preservativo como conhecem o preservativo masculino. 

Algumas mulheres ainda têm receio em se tocar intimamente, 

e com isso não buscam conhecer esse “novo” método de 

prevenção, que proporciona mais autonomia e segurança na 

relação sexual (BRASIL, 2017).  

Sobre o HIV, inquérito com o objetivo de identificar o 

conhecimento sobre as formas de transmissão e prevenção da 

infecção por HIV realizado com 4.318 pessoas, entre 15 e 64 

anos que residem em São Paulo, obteve como resultado a 

unanimidade do preservativo como barreira na contaminação, 

porém muitos desconheciam o papel do tratamento retroviral 

para reduzir a transmissão do vírus. Respostas como o 

compartilhamento de talheres, copos e pratos foram indicadas 

como meio de contaminação, perpetuando a necessidade de 

enfatizar informações sobre a doença e as suas formas de 

transmissão (LOPES et al., 2017). 

Sobre a atitude, ela é a postura que uma pessoa assume 

diante de uma determinada situação. Ela também pode ser 

definida por um ato consciente ou inconsciente (Vieira et al., 

2018). Na tabela 4, as estudantes são questionadas se 

concordam ou discordam da frase: “O uso de álcool ou drogas 

pode fazer com que as pessoas tenham relação sexual sem 

camisinha”.   

 

Tabela 4.  Opiniões das estudantes quanto à frase “O uso 
de álcool ou drogas pode fazer com que as pessoas 
tenham relação sexual sem camisinha”. João Pessoa, 
Paraíba, 2018. (n=186). 

Variáveis f % 

Concordo 147 79 

Discordo 30 16 
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Não quero responder 6 3 

Não respondeu 3 2 
Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa – PB, 

2018. 

Na tabela acima 147 (79%) estudantes concordam que o 

uso de drogas ou álcool interfere na prática de um sexo seguro. 

O álcool é um agravante para a saúde, pois é uma porta de 

acesso para as drogas ilícitas. O consumo desses dois 

elementos traz risco em potencial, alteração no nível de 

consciência, iniciação precoce na vida sexual, múltiplos 

parceiros, dos quais são encontrados muitas vezes de maneira 

compulsiva e inusitada (MALTA et al., 2014). 

Em eventos festivos, o uso dessas substâncias se torna 

mais frequente. Uma pesquisa transversal realizada no Rio de 

Janeiro com 630 pessoas, entre foliões e trabalhadores do 

sambódromo, evidenciou que alguns participantes ainda 

desconhecem certas formas de contaminação, principalmente 

de transmissão vertical do HIV. Quanto ao uso do preservativo, 

este se torna predominante em relações casuais. Nas relações 

estáveis o uso é diminuído devido à confiança. Medidas de 

educação em saúde tornam-se necessárias para redução de 

agravos (FRANCISCO et al., 2014).  

Quanto ao uso de drogas ilícitas e as reais chances de 

contaminação por doenças, o Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle de IST, do HIV/aids e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde, criou e distribuiu gratuitamente o Kit de 

redução de danos, a fim de evitar compartilhamento de seringas 

e o sexo desprotegido entre usuários de drogas. Este kit é 

composto por preservativo masculino, seringa e agulhas 

descartáveis, lenço com álcool para limpeza do local e do bico, 
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recipiente e água destilada para diluição (DELBON; ROS; 

FERREIRA, 2016).  

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram maioria entre 18-27 anos, não 

trabalha, procedente de várias cidades da Paraíba, evangélica, 

parda, vivendo com 1 a 2 salários mínimos. Sobre a 

caracterização sexual e reprodutiva, maioria com sexarca antes 

dos 22 anos, parceiro fixo, heterossexual, utilizou preservativo 

na primeira relação sexual, não praticou sexo sem camisinha 

após consumo de álcool. As funções de evitar IST e gravidez 

não planejada foram eliciadas para os dois tipos de 

preservativos, embora maior prevalência de desconhecimento 

tenha indicado o insumo feminino.  

É válido ressaltar a necessidade de novos estudos com 

essa temática, para mensurar o nível de conhecimento de 

outros cursos da área de saúde, a fim de identificar fragilidades 

acerca de um tema tão importante. Tendo em vista que o 

profissional de saúde deve compartilhar saberes e esclarecer 

dúvidas. 
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RESUMO: As inovações tecnológicas na área da saúde podem 
ser exemplificadas por medicamentos, equipamentos, 
procedimentos técnicos, sistemas de apoio, processos 
educativos, protocolos e programas de saúde. Nessa 
perspectiva, na conjuntura atual do cuidado em saúde às 
pessoas com Aids, afirma-se que de um lado as tecnologias 
mostram-se como uma possibilidade de mudança de paradigma 
no que diz respeito as relações entre os serviços de forma geral 
e os usuários Trata-se de estudo reflexivo, que objetivou discutir 
sobre as tecnologias leves e o agir do enfermeiro no cuidado as 
pessoas com HIV/Aids. Foram discutidas questões acerca da 
utilização da tecnologia leve no enfrentamento dos indivíduos à 
condição vivenciada e a repercussão na qualidade de vida. 
Pôde-se observar que há um grande desafio do profissional de 
enfermagem enquanto prestador do cuidado em utilizar as 
tecnologias leves. É por meio destas tecnologias que se 
constrói uma relação positiva, acolhimento e vínculo entre os 
pares que fazem parte desse processo. A condição de 
soropositivo desencadeia mudanças na vida e muitas vezes as 
pessoas não estão preparadas para enfrentar tal situação, o 
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que revela a importância de um trabalho conjunto entre 
profissionais, familiares e comunidade. 
Descritores: Enfermagem. Tecnologia em saúde. Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Doenças Crônicas 
 
INTRODUÇÃO 

 

O mundo contemporâneo é mediado pelas relações 

globalizadas e midiáticas em decorrência da ciência, tecnologia 

e inovação. A tecnologia se faz cada vez mais presente na vida 

das pessoas e tem prestado serviços importantes no campo da 

saúde e nas relações interpessoais no âmbito das redes 

sociais. Nunca na história da humanidade a informação e o 

acesso foi tão imediatizado como na atualidade. Fazer a 

interface entre as tecnologias e as pessoas vivendo com 

HIV/Aids é um desafio heurístico e um convite a reflexão. Estes 

dois conceitos no âmbito de sua complexidade permite um 

encontro com as mudanças que ocorreram no final do século 

XX marcando um divisor de águas no campo da saúde, do 

comportamento e atitude humana e das relações interpessoais 

em nível global. 

Ao delimitar o campo da pesquisa em saúde 

fundamenta-se em conhecimentos, tecnologias e inovações de 

cuja aplicação resulte em melhorias na saúde da população e 

deve ser entendida como um bem da sociedade a ser 

preservado e desenvolvido por ela, sendo garantido pelo 

Estado os meios necessários para tal fim (SILVA; SILVA; 

ESPERIDIÃO, 2017). 

As inovações tecnológicas na área da saúde podem ser 

exemplificadas por medicamentos, equipamentos, 

procedimentos técnicos, sistemas de apoio, processos 
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educativos, protocolos e programas de saúde (LORENZETTI et 

al., 2012; PINA-OLIVEIRA, CHIESA, 2014). 

Nessa perspectiva, na conjuntura atual do cuidado em 

saúde às pessoas com Aids, afirma-se que de um lado as 

tecnologias leves mostram-se como uma possibilidade de 

mudança de paradigma no que diz respeito as relações entre 

os serviços de forma geral e os usuários (OLIVEIRA; SUTO; 

SILVA, 2016). Do outro, nos serviços modificam-se os modos 

tecnológicos de construir o cuidado no que diz respeito as 

formas de uso de suas ferramentas conhecimento e 

equipamentos ( PINA-OLIVEIRA, CHIESA, 2014). 

A história natural da Aids em seu surgimento na década 

de 1980 e recrudescimento no mundo nas décadas 

subsequentes era considerada uma doença fatal, 

estigmatizante e exclusiva de determinados grupos humanos. 

Destarte cujo transcurso assumiu o caráter de pandemia e 

recebeu aportes orçamentários financeiros para a pesquisa, 

portanto, após alguns avanços científicos, passou a ser 

considerada uma doença crônica. Com a associação a terapia 

antirretroviral alcançou-se a longevidade e melhoria na 

qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids 

(ROCHA et al., 2015). 

O conceito de tecnologia não está somente relacionado 

aos aspectos dos equipamentos tecnológicos, mas também ao 

‘saber fazer’, além da dimensão social. As evidências científicas 

ampliam as estratégias inteligentes, criativas, participativas e 

equitativas a fim de contribuir para a promoção da saúde, da 

justiça social, do desenvolvimento social e econômico (PINA-

OLIVEIRA; CHIESA, 2014). Na área da saúde, as categorias 

tecnológicas duras, leve-duras e leves se correlacionam. O ser 

humano necessita das tecnologias de relações, de produção de 
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comunicação, de acolhimento, de vínculos, de autonomização, 

denominadas tecnologias leves (MERHY, 1997). 

A tecnologia leve pode ser entendida como a tecnologia 

das relações, com o propósito de construir conhecimento para 

implementar o auto-cuidado e garantir a autonomia do usuário 

na busca de sua qualidade de vida; a leve-dura como os 

saberes envolvidos no processo de trabalho em saúde, como a 

clínica médica, a epidemiologia, entre outros; e a dura como os 

equipamentos tecnológicos como máquinas, normas e 

estruturas organizacionais (MERHY, 2007). 

Com relação aos aspectos psicossociais, constatam-se 

diversas maneiras das pessoas soropositivas encararem a 

existência depois da soropositividade pelo HIV, assim como as 

expectativas de vida frente à síndrome. Dentre essas, a busca 

por informações sobre o HIV/Aids, após o diagnóstico (JESUS 

et al., 2017). Além dessa, a atividade profissional se configura 

como um dos fatores mais relevantes para sua condição de 

saúde e o ambiente de trabalho é apontado como um local de 

convivência e troca entre as pessoas, o que favorece o 

enfrentamento psíquico das pessoas que vivem com HIV 

(LOPES et al., 2015). 

A Aids é uma doença como outra qualquer, pode atingir 

qualquer ser humano, seja por sua negligência, seja por 

acidente. Sendo assim, a população deve permitir ao indivíduo 

com Aids a possibilidade de se assumir como tendo uma 

enfermidade e não decretar a sua morte frente a essa condição, 

permitindo-o buscar um ideal de vida que a cada ato de 

desrespeito, de injustiça e discriminação é deixado para trás 

(SILVA et al., 2015). 

Reduzir o estigma e a discriminação se constitui como 

uma das principais medidas para uma eficaz resposta à 
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epidemia da Aids iniciada nas ações de prevenção, 

principalmente, na redução de preconceitos e na quebra de 

tabus. Isso se faz necessário não apenas em relação ao 

HIV/Aids, mas também em relação a outras formas de opressão 

social, que colocam as pessoas em situações de 

vulnerabilidade, destacando aquelas associadas a questões de 

gênero, de orientação sexual, de raça e de classe social 

(ZUCCHI; PAIVA; JUNIOR, 2013). 

O suporte social torna-se importante na diminuição do 

risco de doença e melhora o prognóstico e a qualidade de vida. 

Pode-se afirmar que o suporte social familiar está positivamente 

associado ao bem-estar psicológico e que o suporte dos amigos 

é útil para a mudança de hábitos de vida, como o abandono de 

comportamentos de risco, consequentemente, contribuindo não 

só para a prevenção, mas também para a adesão ao tratamento 

(BOTTI, 2009). E o suporte profissional voltado para assistência 

humanizada, acolhimento e escuta qualificada atendendo aos 

princípios do Sistema Único de Saúde (ROCHA et al., 2015). 

Assim, as tecnologias leves têm como foco produzir relações 

tornando indispensável a efetivação do cuidado (OLIVEIRA; 

SUTO; SILVA, 2016). 

A condição inquietante como uma doença incurável de 

tratamento de uso contínuo, além do monitoramento das 

condições gerais de saúde, observa-se que um dos grandes 

motivadores para adesão ao tratamento consiste no fato de os 

usuários acreditarem no resultado positivo da terapêutica. 

Nesse sentido, o autocuidado também está relacionado a viver 

muito e estar bem, e a falta dele, de igual forma, resulta em 

doença e morte. A perceptibilidade sobre os objetivos do 

tratamento torna-se fator favorável à adesão aos antirretrovirais 

(JESUS et al., 2017). 
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O aconselhamento em HIV/Aids, como prática de 

cuidado no campo da saúde, está sendo considerado como 

trabalho não-material, cuja produção e consumo ocorrem no 

mesmo momento em que é executado, diferente, portanto, da 

produção material, típica da indústria (MERHY, 2007). 

Diante dessa realidade, gerou-se a seguinte inquietação: 

o uso de tecnologia leve favorece o melhor enfrentamento das 

pessoas com HIV/Aids à condição vivenciada repercutindo na 

qualidade de vida?  

O presente estudo visa refletir sobre as tecnologias leves 

e o agir do enfermeiro no cuidado as pessoas com HIV/Aids, à 

luz da concepção de tecnologias de Merhy. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para desenvolver este estudo, de caráter descritivo-

reflexivo, buscou-se um reolhar acerca do assunto a partir de 

fontes nacionais. Essa construção teórica aproxima-se da 

abordagem qualitativa, tendo em vista a interpretação e a 

análise dos elementos teóricos obtidos por meio do 

levantamento bibliográfico realizado.  

A elaboração deste artigo seguiu os pressupostos da 

revisão de literatura, cujo processo consiste em uma forma de 

sistematizar informações sobre questões específicas em um 

corpo de conhecimento, como intuito de avaliar e sumarizar as 

informações encontradas (PENNAFORT et al., 2013) O 

percurso metodológico incluiu, primeiramente,o levantamento 

bibliográfico, por meio do qual se realizou uma pesquisa 

exploratória e sistemática de documentos em formato eletrônico 

presentes na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 
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Literatura Latino-americana e do Caribe em ciências da Saúde 

(Lilacs) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(Medline). 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados 

para pesquisa foram: Enfermagem. Tecnologia em saúde. 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças Crônicas.  

Definiu-se como critérios de inclusão: estudos 

publicados em inglês e português; em formato de artigos, 

dissertações e teses, disponíveis na íntegra e gratuitos. Como 

critérios de exclusão: artigos que não apresentassem resumos 

na íntegra nas bases de dados pesquisadas e que não 

tratassem sobre a temática proposta. Salienta-se que a busca 

foi realizada de forma ordenada, respectivamente, Scielo, Lilacs 

e Medline; desta maneira as publicações que se encontravam 

indexadas em mais de uma, foram selecionadas na primeira 

busca. Essa busca aconteceu em setembro de 2017, quando 

foram encontrados 10 trabalhos. 

Um eixo sustenta a reflexão: refletindo sobre as 

tecnologias leves e o agir do enfermeiro no cuidado as pessoas 

com HIV/Aids.  

Este manuscrito dispensa o espaço temporal com o 

intuito de  possibilitar maiores contribuições e fornecimento de 

subsídios para a reflexão proposta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

REFLETINDO SOBRE AS TECNOLOGIAS LEVES E O AGIR 

DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AS PESSOAS COM 

HIV/AIDS 
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Entende-se como tecnologias “técnicas, materiais e 

procedimentos metodológicos testados, validados e com 

impacto social comprovado, criados a partir de necessidades 

sociais, com o fim de solucionar um problema social” 

(INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2014). 

No progresso da história, ao longo do desenvolvimento 

do conhecimento, a tecnologia e o cuidado em enfermagem 

estão intimamente relacionados, à medida que a enfermagem 

vem ganhando força no que diz respeito ao seu processo de 

trabalho quando se alia ao uso das tecnologias (OLIVEIRA; 

SUTO; SILVA, 2016). 

Uma das preocupações dos profissionais se situa na 

interface da ideia de tecnologia associada aos equipamentos 

médicos com o cuidado de enfermagem (SILVA; FERREIRA, 

2014). Neste sentido, vale ressaltar a problematização da 

utilização dos maquinários associados a assistência em torno 

dos modos de agir dos enfermeiros aos clientes que necessitam 

dos aparelhos, focalizando a humanização do cuidado. 

Claramente há um grande desafio e obrigação do 

profissional de enfermagem enquanto prestador do cuidado em 

utilizar as tecnologias leves. É por meio destas tecnologias que 

se constrói uma relação positiva, acolhimento e vínculo entre os 

pares que fazem parte desse processo (OLIVEIRA; SUTO; 

SILVA, 2016). 

O cuidar a pessoa com Aids tem evoluído com o passar 

do tempo. “Apesar de hoje ser tema de muitos estudos e 

pesquisas, na tentativa de compreendê-lo e melhorá-lo, vê-se 

ainda um grande fosso na relação profissional/cliente, bem 

como na apreciação das dimensões existenciais do ser 

cuidado” (ROCHA et al., 2015). 
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O profissional de enfermagem deve acolher o indivíduo 

soropositivo, levando em consideração suas necessidades 

especiais, do mesmo modo que as práticas desses profissionais 

devem incorporar os conhecimentos técnico-científicos, 

valorizando as pessoas que vivem com HIV/Aids em sua 

totalidade e, assim, preservando o princípio da humanização 

(ROCHA, 2015). 

A Política Nacional de Humanização do Sistema Único 

de Saúde (PNH), também chamada de HumanizaSUS foi 

lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde produzindo 

mudanças nos modos de gerir e cuidar a partir de objetivos 

centrais, tais como: a) enfrentar desafios enunciados pela 

sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade no 

cuidado em saúde; e b) redesenhar e articular iniciativas de 

humanização do SUS (BRASIL, 2013) 

Destaca-se que a humanização como processo e 

estratégia é ampla, inerente a todos os níveis do sistema de 

saúde e busca estimular o diálogo entre gestores, trabalhadores 

e usuários, fortalecendo o vínculo com este, a integralidade e 

equidade da assistência, bem como a valorização e inclusão 

dos próprios profissionais e dos usuários (ROCHA et al., 2015). 

No que concerne a assistência aos indivíduos 

acometidos por HIV/Aids no Brasil, o conjunto de intervenções 

voltadas à qualidade da assistência esteve sempre no escopo 

das políticas públicas de saúde. A inserção dessas políticas 

desencadeou a consolidação de diversas leis, programas e 

coordenações de saúde, assim como teve um papel 

preponderante na organização dos Serviços de Assistência 

Especializada às pessoas com HIV/Aids (VILLARINHO et al., 

2013). 
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Nos Serviços de Assistência Especializada são 

praticadas ações de promoção da saúde através de uma equipe 

multidisciplinar para atendimento, evidenciando a possibilidade 

de ação integral e intersetorial, de modo a contemplar o 

conceito ampliado de saúde, desenvolve ações de nível 

ambulatorial com o objetivo de proporcionar uma assistência 

humanizada e de qualidade, baseada na integralidade da 

atenção à Pessoa Vivendo com HIV/Aids através de uma 

equipe multiprofissional (MAFRA et al., 2016). O conceito 

ampliado de saúde não se reduz a uma evidência orgânica, 

natural e objetiva e nem como um estado de equilíbrio, mas está 

intimamente relacionada às características de cada contexto 

sociocultural e aos significados que cada indivíduo atribui ao 

seu processo de viver (CEBALLOS, 2015). 

Concorda-se que a pessoa com HIV/Aids sofre situação 

e condições em que é discriminada e penalizada na sociedade, 

a qual vivencia conflitos emocionais de diversas naturezas e 

assim, ressalta-se que é por meio do serviço de saúde que 

esses indivíduos conseguem consolidar suas necessidades e 

dúvidas que perpassam durante sua vivência cotidiana. A 

descoberta do diagnóstico torna-os mais sensíveis não só pelo 

tratamento, mas também emocional e psicologicamente 

(WAIDMAN, BESSA, SILVA, 2011; ROCHA et al., 2015). 

Áfio et al., (2014), apresentam as tecnologias 

educacionais, e acreditam que o enfermeiro, ao desempenhar 

papel de educador, deve planejar e implementar estratégias 

educativas que facilitem a aprendizagem significativa. Para isso 

é necessário a consolidação e utilização de conceitos 

coerentes, capazes de melhorar o cuidado em saúde. 

Profissionais que buscam desenvolver vínculos efetivos 

entre equipe de saúde e os usuários bem como relações de 
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troca e confiança contribuirão significativamente para a 

corresponsabilização dos usuários e família no cuidado com a 

saúde. Portanto, a ação a ser desenvolvida de imediato com o 

usuário inclui a escuta sensível de suas necessidades de 

saúde, aliada ao acolhimento (SANTOS; NERY; MATUMOTO, 

2013). 

O vínculo contribui para a integração entre usuários e 

unidade de saúde a partir do momento em que os profissionais 

conseguem conhecer os usuários e suas necessidades de 

saúde, o que impulsiona a adesão destes ao serviço de saúde 

e suscita a manutenção de sua saúde e a redução de agravos. 

(SANTOS; NERY; MATUMOTO, 2013 p. 111). 

Dessa forma, o Cuidar dentro do marco teórico da 

Enfermagem requer vários elementos básicos e indispensáveis 

para atuação em qualquer campo. Nesta perspectiva, alguns 

instrumentos foram definidos como os conhecimentos e 

habilidades primordiais para a prática profissional. Dentre tais 

instrumentos, a observação e a comunicação são de suma 

importância à prática de enfermagem. A assistência requer a 

utilização dos sentidos para a observação dos clientes, seus 

comportamentos, aparência, sinais físicos, além do ambiente. 

É mediada pelos diversos valores, como por exemplo, visão de 

mundo, experiências, expectativas e emoções. No mesmo 

sentido a comunicação deve estar embasada na empatia entre 

as pessoas, percebendo o outro como sujeito partícipe do 

processo de comunicação, respeitando-se seu saber. A 

comunicação é condição fundamental para uma relação efetiva 

no encontro entre os sujeitos no cuidado (SILVA; FERREIRA, 

2014). 

A tecnologia leve, quando utilizada, contribui de maneira 

significativa com qualidade, eficácia e efetividade no cuidado, 
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ou seja, quando utilizada de maneira adequada cria condições 

que contribuem para um viver saudável (SALVADOR et al., 

2012). 

Nessa perspectiva é visível que a melhoria dos serviços 

de saúde e, por conseguinte a oferta de qualidade prestada 

pelas instituições teriam benefícios se o acolhimento estivesse 

presente, com vista no sentido de aperfeiçoar os atendimentos 

prestados pelas unidades de saúde (OLIVEIRA; SUTO; SILVA, 

2016). 

Em um estudo que relatou a utilização da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem elaborada a partir das 

Necessidades Humanas Básicas de indivíduo hospitalizado 

com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em dezembro de 

2011, 11 dos diagnósticos determinavam necessidades 

fisiológicas, seis de segurança, quatro sociais, três de estima e 

um de autorrealização. A existência de necessidades não 

satisfeitas, como esperança e realização, prejudicou a 

motivação do indivíduo para satisfazer necessidades 

elementares, como as fisiológicas. Ressalta-se que o processo 

de assistir deve ser planejado a partir das necessidades do 

indivíduo, pois é o centro das ações de enfermagem 

(MONTEIRO et al., 2014). 

A Enfermagem, em decorrência da evolução, necessitou 

acompanhar o avanço tecnológico, e sobretudo aprender a 

trabalhar com muito mais aparelhos. Contudo, atividades 

realizadas por máquinas é fundamental porém, não dispensa a 

presença do ser humano, capaz de detectar através de sua 

sensibilidade, conhecimento e perícia técnica, que algo não 

está bem com o cliente ou com o maquinário. Portanto, no uso 

das máquinas para cuidar é fundamental o cuidado dirigido 

também a elas (SILVA; FERREIRA, 2014). 
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Assim, habilidades para conduzir um aconselhamento 

em HIV/Aids merecem ser desenvolvidas a partir da 

compreensão das diversas dimensões implicadas nessa 

prática. As habilidades são consideradas, nesse contexto, a 

integração de aspectos objetivos (informações sobre 

possibilidades de infecção, formas de prevenção, história da 

epidemia da Aids, perfil epidemiológico atual) e subjetivos 

(dúvidas, inquietações, fantasias do usuário em torno dos 

temas em questão, bem como modos de expressão da 

sexualidade, de obtenção de prazer sexual, de arranjos afetivo-

sexuais que vivencia – enfim, de como lidar com os aspectos 

em foco) na prática profissional (GALINDO; FRANCISCO; 

RIOS, 2013). 

Destarte, os quatro pilares fundamentais da educação 

definidos pela UNESCO remetem ao conceito de tecnologias 

leves, que segundo Delors (2010) propõem: aprender a 

conhecer, que inclui o aprender a aprender estudar com 

profundidade aproveitando as oportunidades oferecidas pela 

educação; aprender a fazer, para adquirir habilidades e ser 

capaz de enfrentar diversas situações; aprender a conviver, 

para tornar-se compreensivo e respeitar os valores do 

pluralismo; e aprender a ser, para desenvolver a personalidade. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo trouxe contribuições e esclarecimentos acerca 

das tecnologias leves relacionadas as pessoas com HIV/Aids, 

mostrando que os profissionais da enfermagem que utilizam tal 

tecnologia ajudam os indivíduos diagnosticados com a doença 

enfrentarem sua nova condição de vida da melhor forma 

colaborando com o aumento da qualidade de vida. 
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Ainda por meio do presente estudo, pôde-se observar 

que aspectos psicossociais e emocionais em relação aos 

soropositivos são problemas cruciais que contribuem para o 

aumento do sofrimento dessas pessoas. Verifica-se que o 

acolhimento, a participação da família e dos profissionais são 

muito importantes e contribuem de maneira significativa para a 

adesão terapêutica.  

Sendo assim, é um desafio estimular intervenções 

eficazes com impacto na redução do estigma do HIV/Aids como 

o uso de material educativo para diminuir a rejeição e aumentar 

o acolhimento na comunidade e serviços de saúde, construção 

de habilidades para lidar com o medo e ansiedade em 

atividades de grupo, aconselhamento em grupo ou individual 

para apoiar comportamentos não-estigmatizantes e estimular a 

interação com pessoas vivendo com HIV. 

 Vale ressaltar que a descoberta do diagnóstico positivo 

desencadeia intensas mudanças no cotidiano, como o 

abandono do companheiro, afastamento familiar, isolamento 

social, perda do emprego e estagnação das atividades de lazer. 

Muitos não estão preparados para enfrentar tal situação, o que 

revela a importância de um trabalho conjunto entre 

profissionais, familiares e comunidade. 

A inclusão de profissionais de saúde mais preparados e 

qualificados na equipe oferecem grande contribuição, 

favorecendo uma abordagem biopsicossocial do processo 

saúde-doença em HIV/Aids. 

O enfermeiro deve estar constantemente buscando 

novos conhecimentos teórico-práticos, pesquisando, 

aprofundando-se na temática sobre tecnologias, para se tornar 

um profissional competente capaz de aplicar a tecnologia em 

saúde ao processo de cuidar. 
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Assim, mais do que definições conclusivas, espera-se 

que esta reflexão possa contribuir para a formulação de 

estratégias de educação e promoção em saúde com o intuito de 

auxiliar os profissionais da enfermagem a terem uma 

abordagem diferenciada valorizando a vivência das pessoas 

com Aids. 

Ressalta-se aqui a escassez de pesquisas envolvendo a 

temática das tecnologias leves e as pessoas com Aids, então, 

sugere-se o desenvolvimento de mais estudos para que 

possam colaborar com o conhecimento acerca do tema.  
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RESUMO: O crescente fluxo migratório de enfermeiras/os 
gerou a necessidade de ampliação e regulação dos requisitos 
mínimos para a incorporação da mão-de-obra destes 
profissionais advinda de outros países. Este estudo objetiva 
identificar quais os principais motivos para a migração de 
enfermeiras/os, encontrados na literatura nacional e 
internacional, nos últimos cinco anos. Adotou-se como 
metodologia a revisão integrativa nas bases de dados Literatura 
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
Public/Publish Medline e Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature. A matriz de síntese foi composta por trinta e 
três artigos que apontou como evidências dois principais fatores 
que contribuem para a migração de enfermeiras/os. As 
evidências apontaram que as condições laborais da/os 
enfermeiras/os, a remuneração e a qualidade de vida presentes 
no país de destino em relação ao país de origem foram os 
principais motivadores da migração. Estas circunstâncias foram 
justificadas pelos profissionais como medidas de manter o custo 
e a qualidade de vida, pois essas/es enfermeiras/os geralmente 
se encontram em posições de provedores de suas famílias. 
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Conclui-se que ao se considerar o cenário de flutuações 
econômicas, de crise financeira, assim como as prioridades 
adotadas pelos países frente às demandas populacionais em 
cada continente, possa ocorrer facilidades ou dificuldades da 
contratação de enfermeiras/os migrantes.  
Palavras-chave: Migração humana. Enfermeira. Mercado de 

Trabalho.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os indicadores de saúde de um país tomam dimensão a 

medida em que são determinantes do grau de seu 

desenvolvimento. George (2018) refere que a presença dos 

recursos humanos em saúde é essencial para determinar a 

validade do significado dos indicadores. Vale salientar que os 

sistemas de saúde precisam considerar a força de trabalho dos 

profissionais de saúde, para além de capital humano, uma vez 

que as rotinas de trabalho, a disponibilidade, o ambiente, os 

fatores econômicos, o treinamento e o nível de assistência são 

essenciais para operacionalização da saúde. 

Essa disposição atende a uma série de fatores que 

influenciam as relações do mercado de trabalho dos 

profissionais de saúde, em especial da enfermagem, posto que 

constitui majoritariamente a força de trabalho em saúde 

(SALAMI, 2017; BREWER, 2013). 

Em tempos de instabilidade econômica, transição 

demográfica e nutricional, não importa apenas a manutenção 

da mão de obra qualificada para promover a economia, mas 

também a força de trabalho em saúde capaz de atender as 

necessidades dessa população diante das demandas. 

A relação entre o mercado de trabalho, a crise 

econômica e a globalização tem se mostrado inevitavelmente 
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presente. Com a constituição de redes de fluxos de 

trabalhadores de saúde, têm-se observado a origem de uma 

tendência na distribuição desses recursos humanos de forma 

polarizada. Esta tendência está fortemente relacionada às 

capacidades socioeconômicas e políticas entre o país de 

origem e o país de destino (BREWER, 2013). 

O crescente fluxo migratório de enfermeiras/os gerou a 

necessidade de ampliação e regulação dos requisitos mínimos 

para a incorporação da mão-de-obra destes profissionais 

advinda de outros países. Nesse sentido, os países que 

apresentam disponibilidade de trabalhadores enfermeiras/os, 

se beneficiam em dois principais aspectos: em primeiro lugar, o 

fortalecimento da economia local, com o acúmulo de benefícios 

financeiros advindos destes acordos; em segundo lugar, a 

implementação de ganhos diplomáticos com estas relações 

internacionais (YAGI, 2013) 

No entanto, vale ressaltar as inúmeras dificuldades 

enfrentadas por diversos países que apresentam elevados 

quantitativos de enfermeiras/os migrantes. Um principal 

aspecto diz respeito à disponibilidade destes profissionais na 

região. Este fato vem preocupando os governos de países da 

América do Sul, continente africano e Filipinas, uma vez que 

aumentou o nível de precarização do cuidado nestas regiões, 

influenciado por reduzido quantitativo de enfermeiras/os, em 

especial na Atenção Primária à Saúde (ORTIGA, 2014; 

REARDON, 2014; GEORGE, 2018). 

Por outro lado, cabe destacar as necessidades 

individuais dos trabalhadores que buscam a migração externa, 

como um potencializador na mudança de vida. Este fato tem 

relação direta com as exigências do mercado de trabalho para 

enfermeiras/os, que absorvem em maior potencial, a força de 
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trabalho mais qualificada. Este fato potencializa o desejo de 

migração por parte de estudantes e profissionais em busca de 

melhores especializações, com a finalidade de alcançar 

melhores rendimentos, condições de trabalho e satisfação 

pessoal (OLIVEIRA, 2015; REARDON, 2014; YAGI, 2013; 

SALAMI, 2017). 

Para tanto, a presente revisão pretende identificar quais 

os principais motivos para a migração de enfermeiras/os, 

encontrados na literatura nacional e internacional, nos últimos 

cinco anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo de revisão integrativa de literatura fundamentada 

nos referenciais de Ganong (1987) e de Whittemore e Knafl 

(2005) tendo como finalidade reunir e sintetizar as evidências 

de pesquisas disponíveis na literatura nacional e internacional 

sobre a temática de migração de enfermeiros.  

A revisão integrativa de literatura é uma ferramenta 

importante no meio científico que contribui para o 

aprofundamento do conhecimento sobre um determinado tema 

através de um acesso rápido, de forma sistemática e ordenada 

(GANONG, 1987; WHITTEMORE, 2005). 

A pesquisa foi desenvolvida realizando os seguintes 

passos: identificação do tema e seleção da questão da 

pesquisa; estabelecimento de critérios para a exclusão e 

inclusão; busca na literatura e determinação da amostra; 

categorização dos estudos e definição das informações 

pertinentes dos estudos escolhidos; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão; interpretação dos resultados; 

apresentação da revisão e a síntese do conhecimento.  
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Foram incluídos trabalhos publicados no formato de 

artigos científicos completos (artigos originais, revisões 

sistematizadas, relatos de experiências, ensaios teóricos, 

reflexões); teses e dissertações; estudos que continham as 

palavras chaves listadas neste protocolo, no resumo e/ou no 

título e publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, na 

forma completa e de free access via Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN); trabalhos cujo objetivo geral e/ou 

específicos refere-se explicitamente ao objeto de estudo e 

trabalhos publicados no período de 2013 a 2018. 

Como bases digitais, a LILACS (Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED 

(Public/Publish Medline) e CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature) foram selecionadas para 

levantamento de dados. Utilizou-se os seguintes termos 

baseados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

“Enfermagem”, “Migração Humana”, “Emigração e Imigração”, 

“Emigrantes e Imigrantes”, “Mercado de Trabalho”. Os 

descritores do Medical Subject Headings (MeSH) utilizados 

foram “Nursing”, “Human Migration”, “Emigration”, “Immigration” 

e “Employment”.  

A busca foi realizada separadamente pelos 

pesquisadores responsáveis dentro da infraestrutura de uma 

Universidade Federal. As publicações foram selecionadas a 

partir da leitura do título e palavras-chave, resumo e leitura do 

texto na íntegra, respectivamente. Inicialmente 16.258 artigos 

no total foram encontrados. Destes, com a exclusão dos artigos 

duplicados, assim como os textos que não se encontravam nos 

critérios de inclusão, 121 foram pré-selecionados. Estes artigos 

foram submetidos à leitura dos resumos e 62 textos foram pré-

selecionados por mencionarem a questão de pesquisa. Em 
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seguida, foi realizado a leitura na íntegra desses artigos, a fim 

de constituir a matriz de síntese que totalizou 33 artigos. 

 Seguida a etapa de seleção dos estudos, foram 

organizados e codificados utilizando-se do auxílio do software 

para análises qualitativas Atlas.ti 7.0 (Qualitative Research and 

Solutions). Buscando alcançar o núcleo de sentido do texto, na 

primeira etapa, foram selecionados recortes dos textos 

(quotations), consideradas unidades de registro a qual foram 

atribuídos códigos (codes) estabelecidos antes e durante a 

análise dos dados. Em seguida, foi realizada a organização em 

unidades temáticas (families). O software Atlas.ti 7.0 auxiliou 

ainda na organização de redes de visualização dos principais 

resultados. As categorias temáticas e redes de organização 

foram utilizadas para caracterizar as motivações de 

enfermeiras/os para migrarem para outros estados do Brasil e 

para outros países. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram apresentados e discutidos de 

acordo com três categorias: Categoria 1: Perfil dos estudos 

sobre a migração de enfermeiras/os; Categoria 2: Fatores 

internos que favorecem a migração e a Categoria 3: Fatores 

externos que favorecem a migração. 

 
Categoria 1: Perfil dos estudos sobre a migração de 

enfermeiras/os: 

No que diz respeito aos anos em que os 33 trabalhos 

selecionados (100%) foram publicados, o ano de 2017 foi o ano 

em que mais houveram publicações relacionadas ao objetivo 

desta revisão, apresentando 8 artigos do total de selecionados 
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(24%). O ano de 2016 foi o segundo ano que mais apresentou 

trabalhos, com 7 produções do total (21%), empatado com 

2014, com também 7 produções (21%).  

A base de dados em que foi encontrada a maior parte 

dos trabalhos foi a PUBMED, com 16 trabalhos (48%) do total 

de selecionados, seguido da CINAHL com 15 trabalhos (45%) 

e LILACS com 1 trabalho (3%).  

A maior parte dos trabalhos selecionados apresentaram 

como parte da sua metodologia o uso de entrevistas 

estruturadas ou semiestruturadas, uma vez que 12 dos 

trabalhos apresentou essa metodologia (36%). O uso de 

questionários aparece em segundo lugar, uma vez que 6 dos 

trabalhos utilizados apresentaram na sua metodologia o uso de 

questionários (18%). 

O fator de impacto pode ser avaliado pelo Qualis-

periódicos (QUALIS), de responsabilidade da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Nesse índice de avaliação, os estratos de qualificação são 

separados em A1 (o de melhor qualificação), seguindo a ordem 

decrescente de qualificação: A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (que 

possui peso 0). Esse índice foi utilizado para medir o fator de 

impacto de trabalhos que também foram publicados em 

português.  

Para artigos em inglês e publicados em periódicos 

internacionais foi utilizado o índice Scimago Journal & Country 

Rank (SJR), mantido pela SCImago. Nesse índice, as revistas 

são avaliadas com base em uma pontuação, que é obtida pela 

razão entre o número de citações atribuídas a revista, pelo 

número de trabalhos publicados, sendo assim, quanto maior a 

pontuação, maior o fator de impacto da revista. O periódico que 

teve o maior índice QUALIS foi a Revista Latino-Americana de 
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Enfermagem (RLAE) com índice A1, sendo a única revista 

classificada com esse índice. A revista que teve maior fator de 

impacto de acordo com seu índice SLR foi a Social Science & 

Medicine com pontuação de 1.91, seguida da International 

Journal of Nursing Studies, com pontuação de 1.65. A revista 

com menor fator de impacto foi a Iranian Journal of Public 

Health com 0.33, e a African Journal of Primary Health Care and 

Family Medicine com 0.38. 

 

Categoria 2: Fatores internos que favorecem a migração 

 

É definido como fator interno aquele que é relativo ao 

país de origem do profissional enfermeiro, ou seja, são os 

fatores desfavoráveis do seu ambiente que aparecem, em sua 

maioria, como motivadores para esses profissionais buscarem 

a migração. A Figura 1 mostra o número de vezes que os 

códigos foram atribuídos aos trechos dos textos selecionados. 

 

Figura 1. Quantitativo do codes atribuídos à familie “Fatores 
internos que favorecem a migração”.

 

 
Fonte: Originado da pesquisa utilizando-se os recursos do Atlas.ti 
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A principal evidência dos fatores internos que favorecem 

a migração diz respeito às “piores condições de trabalho”, que 

se caracteriza pelas condições laborais do seu ambiente de 

trabalho no país de origem, que podem ser desfavoráveis a um 

desempenho profissional satisfatório, como a escassez de 

recursos materiais, o escopo de atuação mal definido ou 

degradante e a presença de riscos ocupacionais (REARDON, 

2014; BREWER, 2013; GEORGE, 2013). 

A segunda, diz respeito aos “baixos salários”. A literatura 

retrata que estes salários são considerados baixos quando 

comparados às necessidades socioeconômicas dos 

enfermeiros e das famílias dependentes. Para tanto, a diferença 

entre a remuneração necessária e o que lhes é ofertado pode 

ser de tal dimensão de modo a motivar esses profissionais a 

buscarem postos de trabalho capazes de oferecer a satisfação 

econômica, mesmo que seja mínima, para suprir o custo de vida 

(GEORGE, 2017; GARNER, 2015; SHERWOOD, 2013). 

O terceiro fator interno mais citado foi “crime e violência”, 

que aborda os riscos de exposição a condições adversas no 

local de trabalho ou seu local de convivência e/ ou habitação, 

além da perda de segurança e a presença de conflitos, de modo 

a ameaçar a integridade desses profissionais ou mesmo a sua 

vida (ASADI, 2017; GARNER, 2015; GEORGE, 2013; 

BIDWELL, 2014; POPPE, 2016). 

A “insatisfação com o trabalho” é o quarto fator interno, 

uma vez que a não correspondência das expectativas do 

profissional no posto de trabalho onde atua gera engajamento 

insuficiente nos resultados de seu trabalho, além de 

comportamentos como absenteísmo, baixa colaboração, 

omissão, busca ativa por outro emprego com reinserção no 
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mercado de trabalho, e o mais importante, o abandono do posto 

de trabalho em detrimento de outro (ou não) (SZPAKOWSKI, 

2016; GEORGE, 2013; GEORGE, 2013). 

O quinto fator, denominado “piores oportunidades de 

trabalho”, está relacionado à dificuldade de encontrar, no país 

de origem, postos de trabalho que consigam garantir as 

condições mínimas de subsistência. Este fato influencia na 

sujeição de enfermeiras/os ao subemprego, cujas condições 

impulsionam a busca por trabalho em outros territórios 

(SALAMI, 2014; GALBANY-ESTRAGUES, 2016; GEORGE, 

2013). 

Os demais fatores se articulam de algum modo com as 

próprias condições de trabalho, constituindo uma grande rede 

de relações que abordam uma temática mais ampla. Não é 

difícil imaginar como as piores condições e trabalho abarcam 

como causas a ineficiência do sistema de saúde, instabilidade 

política, a exposição a crime e violência, o elevado nível de 

estresse e a baixa remuneração, que dificulta a subsistência 

desse profissional nesse posto de trabalho. Como 

consequência dessas condições, a insatisfação com o trabalho 

e a pior qualidade de vida são presentes nos enfermeiros sob 

essas circunstâncias (REARDON, 2014; BREWER, 2013; 

GEORGE, 2013; SZPAKOWSKI, 2016; SALAMI, 2014; 

GALBANY-ESTRAGUES, 2016). 

 

Categoria 3: Fatores externos que favorecem a migração 

 

 É definido como fator externo aquele que está 

diretamente ligado ao país no qual o profissional enfermeiro tem 

por destino, ou seja, são os fatores que aparecem, em sua 
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maioria, como atrativos para esses profissionais. A Figura 2 

mostra o número de vezes em que os códigos foram atribuídos. 

 

Figura 2. Quantitativo dos codes atribuídos à familie “Fatores 
externos que favorecem a migração”. 

 
Fonte: Originado da pesquisa utilizando-se os recursos do Atlas.ti 

 

O Fator externo mais foi indicado pelos autores como 

razão para migração foi o ‘melhor desenvolvimento profissional’ 

(ASADI, 2017; LEE, 2013; SZPAKOWSKI, 2016; MURPHY, 
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2016; SILVA 2016;). Um melhor desenvolvimento profissional 

está ligado a oportunidade de praticar dentro das tecnologias 

em saúdes disponíveis principalmente nos países de primeiro 

mundo, além da oportunidade de progressão da carreira. A 

oportunidade de aprender a enfermagem dentro do cenário das 

tecnologias dos países de primeiro mundo, assim como 

recursos didáticos que favorecem o ensino, são atrativos 

influenciadores a esta migração. 

O segundo fator externo mais indicado pelos autores 

trata-se da possibilidade de ‘melhores salários’, caracterizada 

pela oportunidade de ocupação de postos de trabalho que 

forneçam remuneração mais satisfatória das necessidades 

econômicas desses profissionais (REARDON, 2014; ASADI, 

2017; SZPAKOWSKI, 2016; GEORGE, 2013; BIDWELL, 2014; 

MARCUS, 2014). A demanda de melhores salários para 

enfermeiras/os diz respeito não somente do custo de vida 

individual, mas também das necessidades familiares das/os 

enfermeiras/os. Esta realidade está presente uma vez que há 

um contingente de trabalhadoras que são mantenedoras do lar, 

uma vez que no cenário de instabilidade econômica, muitos de 

seus companheiros ficaram desempregados.  

A terceira evidência dos fatores externos para a 

migração mais citado diz respeito a ‘melhor qualidade de vida’, 

fortemente atrelada aos fatores biopsicossociais, tais como as 

condições materiais suficientes à subsistência e dignidade, as 

garantia de segurança e manutenção da vida, o desempenho 

no trabalho com nível salutar de estresse e as melhores 

experiências interdisciplinares dentro de sua categoria 

profissional (VAFEAS, 2017; REARDON, 2014; ASADI, 2017; 

GALBANY-ESTRAGUES, 2016; LEE, 2013; SZPAKOWSKI, 
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2016; SILVA, 2016; DAVDA, 2018; SALAMI, 2014; GEORGE, 

2013; MARCUS, 2014; POPPE, 2016). 

O quarto fator externo refere-se a “melhores 

oportunidades de trabalho”. Esta oportunidade foi evidenciada 

a melhor desenvolvimento profissional, pois elas afetam a 

busca dessas enfermeiras/os por melhor desenvolvimento 

profissional, tanto pelas melhores oportunidades de trabalho 

poderem ser o ponto de partida para um melhor 

desenvolvimento profissional, a partir da ideia que a 

possibilidade de um melhor emprego pode ajudar nas melhorias 

das qualificações e aquisição de melhores competências 

(SILVA, 2016; MOYCE 2016). Este fato pode impulsionar a 

obtenção de melhores oportunidades de trabalho, incluindo a 

questão salarial e das condições de trabalho, uma vez que foi 

possível garantia de oportunidades de qualificação no emprego 

anterior (GEORGE, 2013; POPPE, 2016). 

O quinto fator externo, a possibilidade de experiências 

internacionais, caracteriza-se pela idealização de ir a outros 

países, preferencialmente com condições socioeconômicas e 

científicas superiores, em busca de vivências que possam 

somar na sua qualificação técnica ou acadêmica, conhecer 

outras realidades diferentes das já conhecidas por esses 

profissionais, sobretudo o que diz respeito às condições de 

trabalho em outros países (REARDON, 2014; LEE, 2016; 

GARNER, 2015; BIDWELL, 2014; GALBANY-ESTRAGUES, 

2016). 

O desenvolvimento profissional é um fator positivo 

externo podem motivar a idealização do enfermeiro que se vê 

trabalhando no exterior, a partir das competências observadas 

nos profissionais de outros países, ambientadas em condições 

do melhor potencial de desenvolvimento profissional, o melhor 
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reconhecimento da categoria, o melhor custo de vida individual 

e/ou familiar, mais segurança, o melhor status e o suporte 

social, tornando a experiência de trabalho internacional algo 

desejável (REARDON, 2014; GARNER, 2015; BIDWELL, 2014; 

GALBANY-ESTRAGUES, 2016; GEORGE, 2013; POPPE, 

2016; ASADI, 2017; LEE, 2013; LEE, 2016; SZPAKOWSKI, 

2016; MURPHY, 2016; SILVA 2016). 

 Vale considerar que a eficiência dos sistemas de saúde 

influenciam nas condições dos trabalhadores, a partir da 

estabilidade e incentivos políticos, a igualdade de gênero 

fundamentada politicamente e a maior liberdade social 

contribuem para o aumento da prosperidade internacional, 

sensação de autoridade e melhores oportunidades de trabalho 

(BREWER, 2013; VAFEAS, 2017; MURPHY, 2016; GALBANY-

ESTRAGUES, 2016; GARNER, 2015; YAGI, 2013; BIDWELL, 

2014; XIAO, 2013; ORTIGA, 2014; WALTON-ROBERTS, 2017; 

SHOJAEIMOTLAGH, 2018). 

Este estudo identificou as evidências da migração de 

enfermeiras/os apontando fatores relacionados ao país de 

origem do profissional migrante e os externos, relacionado aos 

países que absorvem a mão de obra do imigrante.      
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Figura 3. Redes da 2º e 3º categoria de fatores que influenciam 
a migração. 

 
Fonte: Originado da pesquisa utilizando-se os recursos do Atlas.ti 

 

CONCLUSÕES 

 

                 

     Os fatores internos que favorecem a migração estão 

relacionados às piores condições de trabalho, os baixos 

salários, o crime e a violência, a insatisfação com o trabalho e 

as piores oportunidades de trabalho. Quanto aos fatores 

externos destacam-se o melhor desenvolvimento profissional, 

os melhores salários, a melhor qualidade de vida, as melhores 

oportunidades de trabalho e a experiência internacional.  
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 Cabe considerar que no cenário de flutuações 

econômicas, de crise financeira, assim como as prioridades 

adotadas pelos países frente às demandas populacionais em 

cada continente, possa ocorrer facilidades ou dificuldades da 

contratação de enfermeiras/os migrantes. 

Vale ressaltar ainda, que muitos países que vêm 

adotando os pressupostos para a agenda dos Objetivos para o 

Desenvolvimento do Milênio, em especial para a garantia de 

cobertura de saúde universal, principalmente para no cenário 

da atenção primária em saúde, poderá absorver esta força de 

trabalho ou sofrer os impactos da perda de profissionais para 

outros países, caso não ocorra incentivo na melhoria das 

condições de trabalho, remunerações, qualidade de vida e 

satisfação pessoal. 
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RESUMO: A hanseníase continua sendo um problema 
desafiador e preocupante de saúde pública nos países 
subdesenvolvidos. No período entre 2012 e 2016, foram 
detectados mais de 150 mil casos novos de hanseníase no 
país, equivalente a uma taxa de 15 casos para cada 100 mil 
pessoas. No intuito de responder à questão norteadora, o 
objetivo desta pesquisa é sumarizar o que a literatura aborda 
sobre a hanseníase e ampliar o conhecimento da comunidade 
acadêmica e profissional. Essa pesquisa trata-se de uma 
revisão integrativa, com abordagem qualitativa. A coleta de 
dados ocorreu no mês de setembro de 2018. Os descritores 
utilizados na pesquisa foram devidamente consultados nos 
Descritores em Ciência e Saúde (DeCS) e utilizados os 
descritores exatos: Leprosy, Nursing Care and Mycobacterium 
leprae. Um dos maiores empecilhos na erradicação da 
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hanseníase refere-se as desigualdades sociais, presentes 
corriqueiramente na população localizada em países 
subdesenvolvidos, originada pelas péssimas condições de 
moradia, educação deficiente, baixos recursos financeiros, 
ausência de assistência de saúde e deslocamento para 
centros urbanos. Diante do exposto, observou-se a 
necessidade de uma boa avaliação com o intuito de 
diagnosticar a hanseníase precocemente. Vale ressaltar a 
escassez de materiais e literaturas atuais que tratem da 
hanseníase como um todo. A maioria dos estudos apenas cita 
ou trata a temática de maneira reduzida, dificultando o 
agrupamento de dados e informações. 
Palavras-chave: Hanseníase. Atenção Primária à Saúde. 

Assistência de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na época dos tempos bíblicos, a hanseníase era 

conhecida e chamada de lepra. As mutilações e os maus tratos, 

além do desconhecimento, produziam medo, comportamentos 

preconceituosos de desprezo e intolerância para com o 

portador da doença. A história dessa doença é popular e 

disseminada até os dias de hoje na imaginação de algumas 

pessoas favorecendo o estigma e outras consequências 

indesejadas. Sendo assim, no ano de 1995, o governo do Brasil 

decretou a mudança para o termo hanseníase através da Lei 

9.010 (OLIVEIRA; LEÃO; BRITTO, 2014). 

 A hanseníase é considerada uma doença 

infectocontagiosa ocasionada por uma bactéria chamada de 

Mycobacterium leprae, que tem afinidade por nervos periféricos 

e pela pele, causando mudanças na sensibilidade das áreas 

acometidas pelo bacilo. Esse tropismo nos nervos resulta em 
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uma incapacidade que, sem tratamento, provoca anomalias e 

danos, principalmente oftálmicos, palmares e plantares. Essas 

dificuldades irão refletir de forma negativa, também, no 

psicológico e emocional do paciente, visto que originará o 

preconceito e a discriminação com os indivíduos afetados 

(RODRIGUES et al., 2015). 

Além das sensações dolorosas da hanseníase, esta 

doença sustenta um grande estigma até os dias atuais, mesmo 

havendo cura, ela ainda está presente na imaginação das 

pessoas. Na pretensão de amenizá-lo, preferiu-se a alteração 

da terminologia de lepra para mal de Hansen, no Brasil, porém 

sem sucesso (SOUZA et al., 2014). 

Pesquisas estimam que, mundialmente, 3 milhões de 

pessoas manifestem danos referentes à hanseníase, formando 

um estigma social e graves isolamentos, como também 

dificuldades psicológicas e de relacionamento e redução da 

possibilidade de trabalho (SANTOS, et al., 2015). 

A hanseníase continua sendo taxada como um problema 

desafiador e preocupante de saúde pública nos países 

subdesenvolvidos. No ano de 2011, registrou-se um elevado 

índice de descoberta de 15,8 a cada 100 mil habitantes no país. 

O estado do Maranhão, em 2011, manifestou uma taxa de 56 a 

cada 100 mil habitantes e com isso foi catalogado como estado 

hiperendêmico. A dominância atingiu 8,5 a cada 10 mil 

habitantes, e seu índice de detecção ultrapassou a média do 

Nordeste e do Brasil. A ampliação da erradicação da 

hanseníase não tem sido simples em alguns locais do país por 

causa da complexidade dessa doença (ARAÚJO et al., 2014). 

No período de tempo entre 2012 e 2016, foram 

detectados mais de 150 mil casos novos de hanseníase no 
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país, equivalente a uma taxa de 15 casos para cada 100 mil 

pessoas. Dessas taxas, mais de 84 mil novos casos 

acometeram o sexo masculino, o que se refere a 55,6% do total. 

Neste tempo, constatou-se que o índice de diagnóstico por 100 

mil habitantes nos homens foi acima dos níveis na população 

feminina de todas as idades, principalmente a partir dos 15 

anos. Além do mais, essa intensidade é progressiva com o 

aumento da idade, exibindo, os homens de 60 anos ou mais, 

um índice médio de constatação oito vezes maior do que nas 

pessoas menores de 15 anos (BRASIL, 2018).  

 Uma pesquisa feita no país apontou dez clusters 

(aglomerados/áreas de concentração) com elevados índices de 

descoberta para hanseníase. O estado da Paraíba simboliza 

parte desses clusters, fazendo-se seu território de maior 

endemicidade assimilada na mesorregião do sertão da Paraíba, 

especialmente nas cidades de Itaporanga, Catolé do Rocha, 

Piancó, Cajazeiras e Serra do Teixeira (BRITO et al., 2015). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou uma 

tática chamada de Estratégia Global de Hanseníase 2016 – 

2020, que busca alcançar rapidamente um mundo livre da 

hanseníase, com o objetivo de diagnosticar essa doença 

imediatamente e fornecer um tratamento precoce visando a 

cura, a fim de evitar problemas incapacitantes e minimizar o 

índice de transmissão no mundo (ASSIS et al., 2018). 

 A hanseníase é uma prioridade quando comparada as 

doenças que são negligenciadas, expressão essa que se 

relaciona às doenças endêmicas transmissíveis em situações 

inópias, com indicativos inaceitáveis e dificuldade de ingresso 

aos serviços de saúde. A qualificação e a inclusão de métodos 

de controle na Atenção Primária à Saúde são extremamente 
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importantes para assegurar o diagnóstico precoce e o 

tratamento apropriado (SOUZA; FELICIANO; MENDES, 2015). 

 Perante a severidade da hanseníase e das diversas 

dificuldades causadas por ela, foi criado no Brasil o Programa 

Nacional de Controle e Eliminação da Hanseníase (PNCEH), 

que tem como finalidade criar um conjunto de métodos que 

buscam orientar os diversos níveis de complexidade dos 

serviços de saúde relacionados à doença, consolidar os 

métodos de monitoramento epidemiológico, especialmente na 

atenção básica e elaborar ações que promovam a saúde a partir 

da educação em saúde (RODRIGUES et al., 2015).   

 O Brasil, com o objetivo de mudar e criar novas ações e 

seguir a orientação mundial, assumiu, desde 2007, a meta de 

monitorar e controlar e não mais extinguir a hanseníase, 

estabelecendo os indicadores constatação geral e detecção de 

indivíduos menores de 15 anos para controle e análise da 

endemia, ao mesmo que o indicador de erradicação fica 

limitado se comparado a outros países e outras eventualidades 

de saúde pública no país (LANZA et al., 2014). 

A fim de melhor abordar a temática proposta pela 

pesquisa foi elaborada a seguinte questão norteadora: O que a 

literatura dos últimos cinco anos tem abordado sobre a 

hanseníase como um todo e seu estigma? No intuito de 

responder a questão norteadora adotada na pesquisa, o 

objetivo desta pesquisa é sumarizar o que a literatura aborda 

sobre a hanseníase e ampliar o conhecimento da comunidade 

acadêmica e profissional. 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de uma revisão integrativa, com abordagem 

qualitativa, em que foi realizado um levantamento de estudos 

organizado e ordenado nas bibliotecas eletrônicas: Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e na PubMed.  

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma 

sequência de etapas correlacionadas entre si: 1) Identificação 

da questão norteadora, 2) Seleção e consulta dos descritores, 

3) Pesquisa nas bases de dados utilizando os descritores 

isolados, 4) Estabelecimento dos critérios de inclusão e 

exclusão, 5) Avaliação dos arquivos incluídos, 6) Interpretação 

dos Resultados e 7) Apresentação da revisão dos artigos. 

A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2018. 

Os descritores utilizados na pesquisa foram devidamente 

consultados nos Descritores em Ciência e Saúde (DeCS) e 

utilizados os descritores exatos: Leprosy, Nursing Care and 

Mycobacterium leprae. Como critérios de inclusão se validaram 

publicações dos últimos 5 anos, no período de 2014 a 2018, nos 

idiomas: Inglês e Português, uma vez que os achados no idioma 

espanhol não se adequavam a proposta da pesquisa. Foram 

excluídos aqueles que se apresentavam indisponíveis para 

leitura, incompletos, download mediante pagamento e que não 

mantiveram relação com a temática central.  

A pesquisa resultou em um total 978 artigos, que após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 156 

artigos, que foram devidamente analisados, resultando em uma 

quantidade de 52 artigos, totalizando uma amostra final de 13 

artigos utilizados. Para melhor visualização do percurso 

realizado na busca aos artigos, todo o processo foi 

caracterizado na tabela 1.   
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Tabela 1. Percuso realizado na busca aos periódicos.  

Artigos 

Bases de 

dados 

Após critérios 

de inclusão e 

exclusão 

Selecionados e 

Analisados 

Utilizados 

BVS 07 06 04 

PUBMED 28 16 02 

SciELO 121 30 07 

Total 156 52 13 

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Além dos artigos abordados nesta pesquisa, utilizou-se 

também 01 Guia para os Profissionais de Saúde e 01 Boletim 

Epidemiológico, ambos do Ministério da Saúde, com o intuito de 

enriquecer o estudo.  

Realizou-se a leitura dos materiais em busca de dados 

significativos que, ao serem identificados, estes passaram a ser 

revistos e em seguida foram distribuídos em uma forma de 

esquema organizacional, em que houve o confronte dos dados 

utilizados na revisão, dando seguimento a uma categorização 

dos dados, possibilitando observar, contar, descrever e 

classificar os dados, com o intuito de reunir o conhecimento 

produzido acerca da temática da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme resultados encontrados, pode-se verificar 

que a principal manifestação clínica da doença é o surgimento 
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de manchas esbranquiçadas, amarronzadas ou 

avermelhadas, acompanhada de modificações na 

sensibilidade (formigamentos, câimbras, dormência, 

choques). Além disso, essa doença se manifesta de outras 

formas como o aparecimento de pápulas, a queda de pelos 

(principalmente nas sobrancelhas), o desaparecimento da 

sudorese, resultando em uma pele seca. Além destes, outros 

sintomas foram detectados, como o surgimento de edema nas 

mãos e nos pés, febre, mal-estar, ressecamento do nariz e 

xeroftalmia (MARTINS; IRIART, 2014).  

A hanseníase é propagada especialmente pelas vias 

aéreas superiores, através do contato aproximado e longo 

entre uma pessoa suscetível e um acometido pela doença sem 

uso do tratamento, vale salientar que não se transmite através 

de objetos utilizados pelos acometidos. Essa doença 

manifesta um período de incubação de 2 a 7 anos. Há 

situações com períodos reduzidos, em torno de 7 meses, bem 

como existem mais longos, de 10 anos. Sabe-se que a 

susceptibilidade a Mycobacterium leprae possui algum tipo de 

influência genética (BRASIL, 2017). 

Um dos maiores empecilhos na erradicação da 

hanseníase refere-se as desigualdades sociais, presentes 

corriqueiramente na população localizada em países 

subdesenvolvidos, originada pelas péssimas condições de 

moradia, educação deficiente, baixos recursos financeiros, 

ausência de assistência de saúde e deslocamento para 

centros urbanos. Alguns fatores de risco podem potencializar 

a transmissão e o curso da doença, como ausência de 

saneamento básico, aglomeração de pessoas e dormitórios 

com camas partilhadas (ASSIS, et al., 2018).  
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 O método brasileiro mais importante para atingir níveis 

endêmicos baixos da hanseníase consiste na composição de 

uma rede de atenção com a inserção das estratégias de 

controle e detecção de novos episódios; recurso terapêutico 

com um método poliquimioterápico; prevenção de inabilidades 

e monitoramento dos contatos domiciliares na atenção 

primária à saúde (APS) e a continuidade da atenção na 

potencialidade incapacitante dessa doença. Além disso, a APS 

influencia em um diagnóstico precoce e no aperfeiçoamento 

na qualidade da assistência aos afetados, favorecendo o 

alcance do tratamento e minimizando o estigma e a exclusão 

social (LANZA et al., 2014). 

Uma estratégia bastante eficaz para a promoção da 

saúde é a educação em saúde. Com isso, aponta-se como 

essencial a criação de grupos de autocuidado em hanseníase, 

englobando essa ação no campo da humanização da 

assistência e da inclusão entre a rede de saúde e os usuários 

dela, com o intuito de aperfeiçoar a atenção integral à saúde 

dos indivíduos com hanseníase. Esses grupos de autocuidado 

ajudam na instrução e no aprendizado, proporcionam incentivos 

para o autocuidado do indivíduo, fabricando a capacidade e a 

habilidade de apontar comportamentos que necessitam ser 

modificados, habitualmente intensificando e frisando a 

importância do compartilhamento de informações e 

experiências entre os membros dos grupos (PINHEIRO et al., 

2014). 

A hanseníase pode ser classificada como paucibacilar, 

com poucos ou nenhum bacilo apresentado nos exames, ou 

multibacilar, com muitos bacilos. A paucibacilar ainda se 

subdivide em hanseníase indeterminada, que possui uma 
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quantidade de até cinco manchas e não há comprometimento 

neural, e a hanseníade tuberculoide, que também apresentam 

até cinco lesões, porém bem definidas e um nervo 

comprometido, podendo ainda ocorrer neurite, que é a 

inflamação do nervo. A multibacilar se subdivide em 

hanseníade bordeline ou dimorfa, que surgem acima de cinco 

manchas e lesões, com bordas pouco ou bem definidas e 

comprometimento de dois ou mais nervos, com episódios 

reacionais de maios frequência, e a hanseníase virchowiana 

que é a forma mais disseminada da hanseníase, apresentando 

dificuldade na separação entre a pele normal e a pele 

lesionada, podendo danificar os ruins, o nariz e os órgãos 

reprodutivos dos homens. Na pele, ainda pode haver o 

surgimento de neurite e eritema nodoso, que são nódulos 

dolorosos. A figura 1 exibe os principais nervos acometidos na 

doença (BRASIL, 2017). 

 

Figura 1. Principais nervos acometidos na hanseníase. 

 
Fonte: Brasil, 2017. 
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As limitações físicas podem ser minimizadas ou 

inexistentes, quando as pessoas acometidas são 

diagnosticadas precocemente; quando recebem um 

tratamento adequado e quando acompanhadas pelos serviços 

de saúde. Vale ressaltar a necessidade de ter uma equipe 

multiprofissional qualificada para agir de modo positivo no 

tratamento e na vigilância da hanseníase, colocando em 

prática determinadas intervenções, por intermédio de uma 

assistência sistemática e individualizada durante todo o curso 

da doença, até mesmo após a alta (RODRIGUES et al., 2015). 

Quando a hanseníase é detectada e tratada muito tarde, 

os danos podem ser severos, como incapacitar fisicamente os 

pés, as mãos e até mesmo a visão. No desenvolvimento 

espontâneo da doença, as complicações surgem 

primeiramente na sensibilidade térmica: hiperesteria, depois a 

hipoestesia e, após determinado tempo, anestesia. 

Posteriormente, desaparecimento crescente da sensibilidade 

à dor e, por último, ausência da sensibilidade tátil. Em níveis 

mais evoluídos dos sintomas, acontece o comprometimento 

neural troncular, que acarreta em consequências como 

parestesias e plegias musculares. Quando essas implicações 

são localizadas antecipadamente, antes mesmo da existência 

de um dano mais severo do nervo, a incompetência pode ser 

contida (ARAÚJO et al., 2014).  

 Nos dias atuais, a hanseníase ainda não possui uma 

avaliação padrão outro para sua investigação, devido a 

incapacidade de procriar o Mycobacterium leprae em ambientes 

de cultura in vitro, desse modo, o diagnóstico continua sendo 

clínico. Recursos imunológicos e procedimentos em biologia 

molecular têm sido bastante examinados e apontados para a 
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identificação da doença, entretanto, ainda não se obteve um 

exame 100% fidedigno para apontar um diagnóstico confiante 

tanto para o caráter precoce como para o caráter tardio 

(SILVESTRE; LIMA, 2016). 

O tratamento deve ser realizado inicialmente na primeira 

consulta, logo após o diagnóstico estabelecido, se o paciente 

não possuir contraindicações como alergias aos medicamentos. 

O tratamento medicamentoso é feito com a combinação de 

medicamentos (poliquimioterapia – PQT), como Dapsona, 

Clofazimina e Rifampicina. Para o recurso terapêutico em 

crianças, é necessário considerar antes o peso do que a idade, 

respeitando as instruções: em crianças acima de 50kg é 

recomendado o mesmo método dos adultos; em crianças entre 

30 e 50kg empregar as cartelas infantis (marrom/azul); e em 

crianças abaixo de 30kg, realizar os ajustes de dose de acordo 

com o quadro a seguir: 

 

Tabela 2. Esquema terapêutico para crianças menores de 30 

kg.  

Droga Dose PQT Dose mg/kg 

Rifampicina (RFM) em 

suspensão 

Mensal 10-20 

Dapsona (DDS) Mensal 1-2’ 

Diária 1-2’ 

Clofazimina (CFZ) Mensal 5,0 

Diária 1,0 

A dose total máxima não deve ultrapassar 50mg/dia. 

             Fonte: Brasil, 2017. 
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Alguns aspectos vão além do âmbito biomédico e 

devem ser analisados, como os danos psicológicos, sociais, 

financeiros, ambientais e incapacidades físicas. Diante disso, 

a interação e comunicação com o paciente acometido pela 

hanseníase deve ser frisada na valorização de seus 

sentimentos emocionais, assim como na possibilidade de 

compartilhamento de experiências com o outro. Com isso, o 

relacionamento entre o indivíduo acometido e a equipe 

multiprofissional é um recurso essencial para apontar e 

reconhecer a necessidade do autocuidado, assim como a 

aprendizagem de competências e o desenvolvimento da 

autonomia (SOUZA et al., 2014). 

O reconhecimento da hanseníase pode colaborar para 

diversos aspectos da assistência de enfermagem. O 

profissional enfermeiro deve identificar as exigências e as 

necessidades de saúde presentes em seu território, sem 

deixar de lado os aspectos socioepidemiológicos e clínicos 

vividos pelos indivíduos acometidos. Além disso, a equipe de 

enfermagem tem a capacidade de orientar, de instruir quanto 

a organização do ambiente, aconselhar alguns cuidados 

específicos, observar a tolerância à toxicidade causada pelo 

tratamento quimioterápico e a progressão da doença. Esse 

enfoque é de extrema relevância na população portadora, 

visando sempre à assistência direcionada para o indivíduo e 

sua família, além de fornecer uma boa qualidade de vida e um 

bem-estar para essas pessoas (VIANA; AGUIAR; AQUINO, 

2016).  

A Enfermagem é uma classe essencial e indispensável 

na assistência à saúde das pessoas e pertence a uma 

coletividade de trabalho dentro da ESF no monitoramento da 
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hanseníase, agindo fortemente nas ações de contenção da 

doença, seja com os afetados, as famílias ou comunidade. A 

consulta de enfermagem é uma prática realizada 

privativamente pelo profissional enfermeiro com o indivíduo 

acometido, na qual são localizados problemas de saúde e 

outras enfermidades, são estabelecidos e executados 

métodos com o intuito de promover, proteges, recuperar e 

reabilitar a saúde do acometido. Além disso, propicia a saúde 

do doente, aumenta a adesão à terapêutica, aumenta o 

restabelecimento do indivíduo, diminui o custo da assistência, 

permite o diagnóstico de dificuldades, proporciona uma 

assistência efetiva e produtiva, e direciona as práticas de 

enfermagem exercidas (RODRIGUES et al., 2014). 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, observou-se a necessidade de uma 

boa avaliação com o intuito de diagnosticar a hanseníase 

precocemente. Para isso, é necessária a contribuição de uma 

equipe multiprofissional habilitada e capacitada. Além disso, o 

tratamento adequado e imediato faz toda a diferença na 

reabilitação do paciente, como também na diminuição e 

prevenção de incapacidades.  

Pôde-se observar que a equipe de enfermagem é 

indispensável neste processo, visto a proximidade dessa 

categoria com esse público. Além da equipe médica, os 

enfermeiros (as) são os principais responsáveis pela execução 

das atividades que abrangem a hanseníase, estimulando e 

promovendo o autocuidado.  
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Além disso, compreender os fatores de risco, os 

determinantes sociais e o contexto em que o indivíduo está 

inserido, influenciam diretamente na prevenção e no 

diagnóstico precoce da doença, além de ser um mecanismo de 

extrema importância para o desenvolvimento de ações e 

estratégias que buscam acelerar o processo de erradicação da 

hanseníase. 

Vale ressaltar a escassez de materiais e literaturas atuais 

que tratem da hanseníase como um todo. A maioria dos 

estudos apenas cita ou trata a temática de maneira reduzida, 

dificultando o agrupamento e disponibilidade ampla de 

resultados, além dos materiais que não estavam disponíveis na 

integra. Contudo, o objetivo foi alcançado, visto que a temática 

foi exposta de forma ampla, clara, concreta e objetiva, podendo 

assim, contribuir para demais pesquisas e estudos nessa área, 

como também para melhoria e aprofundamento do 

conhecimento da classe profissional de saúde. 
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RESUMO: Estar em situação de rua é uma realidade de muitos 
brasileiros. O estigma criado pela sociedade dificulta a 
reinserção desses indivíduos ao âmbito social. A pessoa em 
situação de rua é considerada vulnerável para infecções 
sexualmente transmissíveis (IST’s). O presente estudo trata-se 
de um relato de experiência vivenciado com pessoas em 
situação de rua nos meses de janeiro a maio do ano 2018. Esta 
experiência ocorreu em Casa de Apoio para Pessoas em 
Situação de Rua, lozalizada no município de João 
Pessoa/Paraíba que atende estas pessoas do turno diurno, 
fornece três alimentações diárias de segunda a sexta feira, 
além de opções para higiene pessoal e descanso. Os principais 
fatores que permeiam o contexto da vida nas ruas é o uso de 
drogas, relações sexuais desprotegidas, vínculo familiar 
rompido, violência, ausência de oportunidade de atividade 
remunerada e barreiras no acesso ao serviço público de saúde. 
Portanto, conclui-se a importância da equipe multiprofissional, 
que utilizando uma visão holística, pode auxiliar esses 
indivíduos, principalmente no tocante à educação em saúde. 



O LADO ESQUECIDO PELA SOCIEDADE: VIVÊNCIA COM PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

 
 

Além disso, percebe-se a necessidade da criação e 
fortalecimento de políticas públicas voltadas para as pessoas 
em situação de rua. 
Palavras-chave: Pessoas em situação de rua. Isolamento 

social. Análise de consequências. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 As pessoas em situação de rua ocupam o contexto 

daqueles que estão a margem da sociedade, são esquecidos, 

julgados, apresentam poucos vínculos e sofrem com a 

fragilidade da inserção na sociedade (LIMA, 2018; HINO; 

SANTOS; ROSA, 2018).  

Levantamento realizado no Brasil no ano de 2016, estimou 

que cerca de 101.854 pessoas vivem em situação de rua e 

alegou que mais da metade dessa população encontram-se nas 

capitais e grandes cidades do país. Entretanto este número 

ainda não representa a população que vive em situação de rua 

em sua totalidade, pois a cada dia, os números aumentam 

(BRASIL, 2016). 

 A inexistência de dados oficiais e fidedignos acerca do 

quantitativo de pessoas em situação de rua  se dá, pois, o censo 

demográfico decenal e as contagens populacionais periódicas 

não incluem esta população, justificado pela falta de 

documentação e de domicílio, inviabilizando a coleta destes 

dados (BRASIL, 2016). 

Estudo realizado por Alcantara, Abreu e Farias (2015), 

afirma que além da ausência de moradia, fenômenos como 

vulnerabilidade, fragilidade nos laços familiares e redes de 

integração, assim como a ausência de trabalho contribuem para 

estes indivíduos estarem nas ruas.  
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 É possível notar que a população em situação de rua 

apresenta características mistas no que se refere ao sexo e 

idade, no entanto problemas como falta de educação, 

dificuldade no acesso aos serviços de saúde, desemprego, 

privação nos quesitos de nutrição e segurança, são comuns à 

todos (PAIVA et al., 2016). 

 Corroborando com este estudo, Abreu e Salvadori 

(2015), relatam que as pessoas em situação de rua, mesmo 

possuindo suas particularidades, apresentam aspectos 

semelhantes quando se leva em consideração a condição de 

pobreza extrema, o rompimento de vínculos familiares e o 

sentimento de inutilidade social. 

 Como citado anteriormente, o rompimento dos vínculos 

familiares demonstra ser uma causa frequente para estar nas 

ruas, além disto é bastante observado em pessoas vivendo em 

situação de rua, o desemprego e o envolvimento com uso de 

álcool, drogas e outras substâncias psicoativas (WINKELMANN 

et al., 2018).  

A utilização de drogas além de causar discriminação, induz 

a comportamentos de risco que torna a saúde das pessoas em 

situação de rua ainda mais vulnerável. Neste contexto, os 

comportamentos de risco como o uso de drogas injetáveis, 

compartilhamento de seringas, práticas sexuais sem utilização 

de preservativos e múltiplos parceiros contribuem na 

fragilização da saúde (SILVA, 2017).  

Os comportamentos de risco tornam essa população mais 

vulnerável ao desenvolvimento de doenças crônicas, 

psiquiátricas e também às infecções sexualmente 

transmissíveis, como a sífilis, hepatite B, C e o HIV (PINHEIRO, 

2017).  
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 Levando em consideração todos os fatores que influenciam 

a incidência de pessoas em situação de rua, o presente estudo 

contribui como auxílio para prováveis abordagens desta 

população, uma vez que a partir do momento que se conhece 

as condições que o indivíduo se encontra e os motivos que o 

levaram a isso, é possível ter mais empatia por ele, e assim 

proporcionar um cuidado holístico, humanizado e de 

abordagem integral. 

 Sendo assim, a vivência com pessoas em situação de rua 

é importante pois permite identificar as principais dificuldades 

enfrentadas no que se refere a sua inserção na socidade, os  

agravos mais comuns à saúde desta população, assim como 

acompanhar de perto a aplicabilidade das politicas destinadas 

a eles.   

 Considerando o papel fundamental que a enfermagem 

apresenta na assistência à saúde da população em situação de 

rua, este estudo traz achados relevantes que contribuem com a 

compreensão de aspectos ligados à saúde desta população, 

permitindo que tanto a equipe de enfermagem como demais 

profissionais de sáude possam refletir sobre as praticas 

adotadas ao prestar assistência a saúde de pessoas vivendo 

em situação de rua, assegurando assim a qualidade na 

assistência prestada.  

Partindo deste princípio surgiu o questionamento: Após 

vivência com pessoas em situação de rua, quais  fatores 

permeiam este contexto? 

Portanto este estudo objetivou relatar a vivência com 

pessoas em situação de rua e quais  fatores permeiam este 

contexto. 
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MATERIAIS E MÉTODO  

 

 Trata-se de um relato de experiência vivenciado com 

pessoas em situação de rua nos meses de janeiro a maio do 

ano 2018. Esta experiência ocorreu em Casa de Apoio para 

Pessoas em Situação de Rua, lozalizada no município de João 

Pessoa/Paraíba que atende estas pessoas do turno diurno, 

fornece três alimentações diárias de segunda a sexta feira, 

além de opções para higiene pessoal e descanso. 

 A experiência ocorreu devido a participação em projeto de 

Pesquisa intitulado “Promovendo Saúde e Prevenindo Doenças 

em Casas de Apoio para Pessoas em Situação de Rua”, 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, conforme CAAE: 

79486517000005176. 

 As variáveis abordadas neste estudo englobam os 

sentimentos, experiências, costumes, ou seja, o dia a dia  

relatado pelas pessoas em situação de rua que a equipe do 

presente estudo teve a oportunidade de conversar, vivênciar e 

trocar informações. 

 As informações estão expostas em um figura estilo 

fluxograma condensando as variáveis discutidas expressas em 

categorias. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para facilitar a compreensão da vivência com pessoas 

em situação de rua, a Figura 1 demonstra aspectos que serão 

discutidos e abordados. 

Figura 1: Aspectos vivenciados através de pesquisa com 

pessoas em situação de rua. João Pessoa/PB, Brasil. 
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Fonte: Os autores 2018. 

Aspectos relacionados ao uso de drogas 

 

 Durante a vivência no Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua, recebemos 

muitos relatos sobre os diversos tipos de drogas ilícitas 

utilizadas por essas pessoas. Elas justificavam o uso pela 
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dificuldade de morar na rua e diziam que esse era um "caminho" 

inevitável. Poucos eram os relatos de indivíduos que utilizavam 

apenas drogas lícitas, como álcool e tabaco.  

A exaustão física e psicológica são relatadas 

frequentemente pelas pessoas em situação de rua, pois 

enfrentam diariamente diversas dificuldades. Nesse sentido, 

fazem uso de substâncias psicoativas com a finalidade de fugir 

das dificuldades diárias. Alguns ao perceberem-se imersos no 

mundo das drogas ou que estão em abstinência buscam auxilio, 

entretanto, o acesso desse público nas redes de atenção à 

saúde ainda é permeado de desafios, pois os profissionais 

ainda estão despreparados para realizar uma escuta qualificada 

que acolha as demandas e necessidades de saúde dessa 

população (MENDES; FILLIPEHORR, 2014; ANTUNES; 

ROSA; BRÊTAS, 2016). 

Um estudo realizado em Anápolis, com 94 pessoas em 

situação de rua, internas em uma instituição de reabilitação 

identificou que dentre os participantes do estudo o álcool foi a 

droga mais citada (26,6%), seguido do crack (23,3%), podendo 

ser explicados pela facilidade no acesso a essas drogas. A 

maconha e a cocaína foram citadas por 4,7% e 3,5% dos 

participantes, respectivamente. Quanto ao uso concomitante de 

drogas as seguintes associações foram referidas: crack e 

outras drogas (14%), álcool e crack (8%), álcool, crack e outras 

drogas (7%), álcool e outras drogas (7%) e com menor 

frequência cocaína, maconha e outras drogas (3,5%) 

(SPADONI et al., 2017). 
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Motivos que levaram a tornar-se pessoa em situação de rua 

 

O motivo que justifica estar em situação de rua gerava  

comoção ao falar, demonstrando tristeza, apreensão, ou 

respondiam de forma direta, fugindo do assunto. As respostas 

variavam principalmente entre: expulsão de casa por uso de 

drogas; confrontos familiares e ausência de apoio da família 

após saída da prisão. 

Esses relatos vão de encontro aos dados obtidos por 

Balieiro, Soares e Vieira (2017), que realizaram um estudo com 

moradores de rua e identificaram que os seguintes fatores 

foram responsáveis por levá-los as ruas: situações de conflito, 

desapoio, ou dificuldades materiais na vivência familiar, conflito 

com traficantes na comunidade, uso de drogas, ausência de 

emprego e renda e há quem alegue também preferir viver nas 

ruas em decorrência da sensação de liberdade que essa 

condição lhes proporcionam, uma vez que não precisam dar 

satisfações sobre sua vida e não precisam seguir regras e 

horários pré estabelecidos. 

 

Relações Sexuais 

 

 Os entrevistados afirmavam que praticavam relação 

sexual com diversos parceiros e alguns com profissionais do 

sexo, realizando-o no ambiente das ruas. Eles relatavam que 

quando tinham preservativo, realizavam a prática sexual 

protegida. Entretanto, quando não tinham, preferiam realizar a 

prática desprotegida do que se abster do ato.  

No Brasil, entre os anos 2007 a junho de 2017, foram 

notificados no Sinan 194.217 casos de infecção pelo HIV 

(BRASIL, 2017). No que tange às Infecções Sexualmente 
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Transmissíveis (ISTs) estimativas apontam que anualmente 

500 milhões de pessoas adquirem uma das IST curáveis 

(gonorreia, clamídia, sífilis e tricomoníase). Diante de números 

tão alarmantes, cabe ressaltar que o uso do preservativo segue 

como uma das principais formas de prevenção (BRASIL, 2015).  

Atualmente, as pessoas em situação de rua estão mais 

vulneráveis às ISTs, com altas prevalências de sífilis e 

hepatites. Um estudo realizado com 1405 pessoas em situação 

de rua, em São Paulo, identificou os seguintes aspectos: 60,1% 

das mulheres e 64,6% dos homens relataram possuir 

conhecimentos sobre a importância do uso da camisinha na 

prevenção de ISTs, entretanto, 77,3% das mulheres e 59,1% 

dos homens relataram não utilizar o preservativo em todas as 

relações sexuais (PINTO et al., 2014). 

Nesse sentido, é importante salientar que a promoção de 

atividades de educação em saúde é de grande valia, pois 

permite disseminação de informações, bem como a adoção de 

estratégias que facilitem a distribuição de preservativos para as 

pessoas em situação de rua. 

 

Violência nas Ruas 

 

 Em uma das visitas testemunhamos algumas pessoas 

perguntando a um dos indivíduos presentes: “você ainda está 

vivo? Depois daquela surra que te deram, pensei que não fosse 

mais lhe ver”. Outras vezes, durante o questionamento do 

tópico “Já sofreu violência física?”, muitos respondiam que 

sofriam e praticavam sempre. Ainda em relação a esse aspecto 

quando indagados sobre tentativa de suicído, afirmavam: “Me 

matar? Mais fácil matar alguém”. 



O LADO ESQUECIDO PELA SOCIEDADE: VIVÊNCIA COM PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

 
 

 A violência é um ato corriqueiro entre moradores de rua, 

seja ela física, verbal ou sexual, em alguns casos culmina com 

a morte de um dos envolvidos. Um estudo realizado em Maceió 

detectou que somente no decorrer de 3 (três) anos, foram 

instaurados 73 inquéritos policiais, cujo objetivo era investigar o 

assassinato brutal de moradores de rua (PIMENTEL et al., 

2015). 

A violência muitas vezes perpassa os muros dos 

espaços institucionalizados, como albergues, sendo a mesma 

praticada entre os próprios usuários, desta forma, a ideia de 

espaço seguro que garante sua integridade física e mental é 

desconstituída (BARATA et al., 2015). 

 Nesse contexto, é importante ressaltar que a mulher se 

encontra mais vulnerável a situações de violência, pois 

encontram-se em menor número, muitas vezes são tachadas 

de sexo frágil e estão sujeitas a situações de violência, 

preconceito, desigualdade de gênero e ausência de condições 

que atendam às suas especificidades. Estudos realizados em 

São Paulo e Minas gerais evidenciam que as adversidades 

enfrentadas são muitas, pois, nas ruas conhecem a violência 

através das disputas territoriais, opressões de gênero, falta de 

privacidade, tráfico de drogas e ausência de práticas 

higienistas. Estes ainda permitiram derrubar os estereótipos de 

frágeis e dependentes que são atribuídos as mulheres de rua, 

uma vez que no processo relacional, elas também 

protagonizavam disputas por espaço e poder (ROSA; BRETAS, 

2015; BISCOTTO et al., 2016). 
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Realização de atividade remunerada 

 

A maioria das pessoas do presente estudo não 

realizavam atividade remunerada, mas há aqueles que 

exerciam função de guardar automóveis, servente de pedreiro 

ou "faço tudo que pedirem para eu fazer". Os relatos eram que 

as oportunidades de emprego formal não existiam e que para 

conseguir algo na rua eles tinham que "fazer de tudo". Durante 

essas respostas, muitos demonstravam o quão difícil era não 

ter um emprego e o quanto sofriam realizando diversas 

atividades durante o dia para ter uma baixa remuneração. 

Em uma das idas ao Centro de Referência, a equipe 

conheceu uma pessoa que falava sobre seu dom em produzir 

origamis. A equipe a estimulou a preparar esses materiais para 

venda, levando para ela os insumos necessários para a 

confecção. A Figura 2 mostra uma das artes feitas por essa 

pessoa. 

 

Figura 2: Arte com origami produzida por uma das pessoas em 

situação de rua. 

 

Fonte: Os autores 2018. 
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Em decorrência do aumento da população em situação 

de rua, tem se tornado mais difícil conseguir dinheiro nas ruas. 

Nesse contexto, eles acabam agarrando as oportunidades que 

emergem, seja na realização de “bicos”, reciclagem de 

materiais, mendicância, aceitam trabalhos informais, pois a 

oferta de trabalhos formais tornou-se cada vez mais escassa, 

dentre outros serviços. Estudo realizado por Andrade, Costa, 

Marquetti (2014), em Santos, litoral de São Paulo, elencou as 

atividades que os entrevistados alegaram realizar para 

obtenção de renda: trabalhos com materiais recicláveis, 

realização de “bicos”: olhar carros na rua ou fazer pequenos 

serviços e a mendicância. 

Diante das dificuldades relatadas é importante ressaltar 

que as pessoas em situação de rua, corriqueiramente são 

excluídas das estruturas convencionais da sociedade, 

vivem/sobrevivem com o mínimo, o que por vezes compromete 

até a realização das suas necessidades básicas, equilibram-se 

na linha tênue que está entre a indigência e/ou pobreza 

absoluta, comprometendo assim, sua sobrevivência 

(SANTANA, 2014). 

Vínculo familiar 

 

No que se tratava de vínculo familiar, durante toda a 

entrevista a maioria das pessoas relatavam que havia sido 

rompido desde a inserção na situação de rua, ou que nunca 

havia existido. Os relatos eram diversos: que a família residia 

em outro estado; que tinham filhos, mas não tinham contato 

com eles, devido a situação em que vivem; que o pai/mãe casou 

com outra pessoa, o que dificultava uma boa relação. Esses 

fatores representam a etiologia para baixa autoestima, 
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ansiedade, tristeza, desesperança, insegurança, 

arrependimento e medo do futuro apresentado por muitos. 

Estudo realizado por Barata et al. (2015), com 251 

pessoas em situação de rua detectou que 73,8% dos 

entrevistados haviam se afastado da família após a ida para as 

ruas, destes 30,1% relataram que essa foi uma escolha pessoal 

e 72,8% preferem morar em locais distantes dos familiares. O 

estreitamento ou ausência dos laços familiares pelas pessoas 

em situação de rua é algo frequente, pois em muitos casos o 

estopim para decidir morar nas ruas foram problemas 

familiares. Muitos relatam ter filhos, entretanto, afirmam não 

manter contato nem esporadicamente. Muitos optam por viver 

só e, quando há companhia, não há parentesco.   

Nesse contexto, a criação de grupos na rua é uma prática 

corriqueira, que por vezes se baseia somente na criação de 

laços efêmeros, cuja finalidade é suprir necessidades pessoais 

dos membros. Estes grupos se formam principalmente durante 

à noite, pois nesse horário estão mais expostos a violência e 

andar em grupo é uma forma de se proteger contra possíveis 

ataques (SERAFINO; LUZ, 2015). 

 

Procura ao serviço de saúde 

 

No tocante à procura pelo serviço de saúde, os relatos 

eram que raramente procuravam e quando buscavam, muitas 

vezes o acesso era negado devido à falta de um comprovante 

de residência, ou de uma área cobertura para atendimento, no 

caso das Unidades de Saúde da Família.  

Neste estudo foram realizados testes rápidos para ISTs, 

na entrega dos resultados grande parcela demonstrava não 



O LADO ESQUECIDO PELA SOCIEDADE: VIVÊNCIA COM PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 

 
 

saber do que se tratava cada doença. Através disso, pode-se 

inferir que a educação em saúde para esse público é escassa. 

No que se refere ao acesso aos serviços de saúde, um 

estudo realizado por Paiva et al (2016), identificou que os 

serviços, habitualmente, não promovem uma política de 

atendimento que se direciona às necessidades e demandas da 

população em situação de rua, acresça-se que os profissionais 

muitas vezes não estão capacitados para atender a população 

em situação de rua, uma vez que desconhecem suas 

particularidades e acabam criando estigmas e rótulos que 

tornam-se empecilhos na prestação de assistência. Ademais, 

persistem problemas de acesso, ações de caráter paliativo e 

higienistas. Contudo, ainda é necessário aproximar as políticas 

públicas das necessidades desse público, levando em 

consideração os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade, preconizados pelo SUS. 

Numa perspectiva de propor melhorias no atendimento 

as necessidades de saúde da população de rua, surgiu em 

2012 o Consultório na Rua a partir da convergência de 

diferentes modalidades e experiências, como: Redução de 

Danos, Programa Saúde da Família (PSF) sem domicílio e 

Consultório de Rua. O Consultório na Rua propõe a realização 

de atividades que estão direcionadas a prevenção de doenças 

e promoção da saúde, visando melhoria do acesso aos serviços 

de saúde, pautando-se nos princípios do SUS (LONDERO; 

CECCIM; BILIBIO, 2014).  

 

Sentimento de esperança  

 

 Apesar de todos os problemas e dificuldades, muitos 

diziam que confiavam que os dias que estão por vir, serão 
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melhores. Alguns se expressavam “pior do que está, não tem 

como ficar, então acredito que as coisas irão melhorar daqui 

para frente, tenho fé nisso”. 

A resiliência e a capacidade pessoal para desenhar um 

novo rumo para si mesmo garante ao sujeito a capacidade de 

não promover o abandono de si mesmo e perder a esperança. 

Nesse constructo, a interação social entre pessoas em situação 

de rua permite o compartilhamento de experiências e relações, 

que podem ajudar a gerar expectativas, esperança e 

determinação nas pessoas (SERAFINO; LUZ, 2015). 

A esperança é um determinante importante da saúde 

mental, reconhecida por prevenir depressão, comportamentos 

suicidas e ajudar no processo de recuperação da doença 

mental. A esperança é um sentimento que exerce influência 

positiva na saúde mental das pessoas, no aumento do conforto 

e da qualidade de vida e da predisposição para a dependência 

(QUERIDO; DIXE, 2016).  

 

 

Aspectos relacionados ao Centro de Referência para 

Pessoas em Situação de Rua 

 

 O local em que a vivência foi realizada, apesar de não 

ser uma moradia fixa para as pessoas, é preparado para 

recebê-las. Através da disposição de local para banho, 

descanso, refeições, além de um educador bem preparado. 

Para quem está em situação de rua, não é a solução, 

entretanto, é uma estratégia de auxílio para a realização de 

algumas atividades de vida diária. 

 Os centros de apoio ofertam aos seus usuários ambiente 

que permite a prática de ações higienistas, descanso e 
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realização de refeições. Ainda são desenvolvidas atividades de 

grupo, laboratórios e encontros, momentos onde é ofertado 

apoio psicológico e de assistência social. Apesar dos esforços 

implementados pelos centros de apoio, estes ainda não 

conseguem lograr êxito na tentativa da (re)inserção social de 

todos os usuários, pois a demanda é muito grande o que 

dificulta o processo de efetivação das seguintes ações: geração 

de renda, fortalecimento de vínculos, promovendo o acesso a 

benefícios eventuais, entre outras ações que promovam uma 

vida mais digna e que, consequentemente, garantirão a saída 

dos usuários  da situação de vulnerabilidade (SERAFINO; LUZ, 

2015). 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Mediante o exposto, conclui-se que a estigmatização 

imposta pela sociedade dificulta a reinserção desses indivíduos 

na mesma. 

Através deste relato de experiência, é possível perceber 

que estas pessoas são desafiadas diariamente e são 

influenciadas diretamente pelo uso de drogas, vínculo familiar 

rompido, violência, ausência de oportunidade para atividade 

remunerada, educação em saúde escassa, barreiras no acesso 

ao serviço público de saúde e sentimentos como tristeza, 

ansiedade e baixa autoestima. 

Portanto, é necessário a criação e fortalecimento de 

políticas públicas voltadas para esse grupo. A Constituição 

Federal de 1988 garante, como dever do estado, o acesso à 

moradia digna, o que não é a realidade de muitos brasileiros.

 Entretanto, apesar de estar garantido em lei, moradia 
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para todos é uma realidade distante. Enquanto esse longo 

processo ocorre, deve ser dado todo apoio a esses indivíduos, 

principalmente no âmbito da saúde, seja ela física ou mental. A 

educação em saúde realizada pela equipe multiprofissional 

torna-se uma estratégia essencial para promoção de saúde e 

prevenção de doenças, principalmente no tocante às infecções 

sexualmente transmissíveis, muito comuns nesse contexto. 
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RESUMO: Objetiva-se com o presente estudo, apontar os 
procedimentos realizados no Serviço de Hemodinâmica de um 
hospital escola e descrever a assistência de enfermagem 
prestada neste serviço. Trata-se de um estudo exploratório e 
descritivo, com método de abordagem qualitativo do tipo relato 
de experiência, realizado em um Serviço de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista de um hospital escola da cidade de 
João Pessoa-PB. O referido serviço representa um dos setores 
de alta complexidade do hospital, com início de atuação no ano 
de 2009. Funciona com equipe multiprofissional composta por 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia e 
médicos especialistas nas áreas de Hemodinâmica e 
Radiologia Vascular. Uma diversidade de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos são desempenhados pelo serviço, 
porém a área cardíaca representa uma das principais atuações, 
especificamente com a Intervenção Coronária Percutânea 
(ICP), em casos de Infarto Agudo do Miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST. Nesse ínterim, a 
assistência de enfermagem é de fundamental importância em 
todas as fases dos procedimentos, devendo ser prestada por 
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uma equipe treinada, atualizada e com experiência na área, a 
fim de garantir um cuidado planejado, individualizado e integral 
no atendimento às necessidades do usuário. Registra-se, 
portanto, como um setor de extrema importância no diagnóstico 
e tratamento de patologias cardíacas e vasculares com ampla 
atuação da equipe de enfermagem.   
Palavras-chave: Hemodinâmica. Angioplastia. Cuidados de 
enfermagem.  
 
INTRODUÇÃO 

 

O serviço de Hemodinâmica tem experimentado 

extraordinário avanço nos últimos anos, relacionado ao grande 

desenvolvimento tecnológico dos dispositivos percutâneos, 

evolução das técnicas de tratamento e, principalmente, à 

expansão das indicações, as quais permanecem substanciadas 

por uma série de ensaios clínicos comparativos 

contemporâneos robustos que incluem avaliações de 

desfechos clínicos de eficácia e segurança no 

acompanhamento a longo prazo (COSTA, et al., 2014).  

Nesse sentido, amplia-se o número desses serviços, 

exigindo formação e qualificação profissional nessa área, bem 

como, o constante aprimoramento dos profissionais já atuantes 

nesse cenário. É considerado um ambiente complexo que se 

dedica à realização de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos invasivos com materiais específicos, utilizando a 

técnica do cateterismo vascular para obter informações 

funcionais e anatômicas, além da terapêutica específica em 

determinados casos, evitando por vezes, cirurgias cardíacas, 

neurológicas e vasculares de grande porte e de elevado risco 

de morte para o paciente (COSTA, et al., 2014). 
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A palavra Hemodinâmica é originária do grego haima 

(sangue) e dynamis (força), significando o estudo dos 

movimentos do sangue e dos fatores que neles intervêm. Dados 

históricos apontam que as primeiras tentativas sobre o 

cateterismo cardíaco datam de 1844, quando Claude Bernard, 

utilizando um cavalo, introduziu por meio da veia jugular e da 

artéria carótida, um cateter até o lado direito e esquerdo do 

coração. Anos depois, seguindo Claude, Fritz Bleichroeder em 

1905, introduziu um cateter em veias e artérias de cães além da 

inserção em suas próprias veias, sem controle radiológico 

(GOTTSCHALL, 2009). 

Já em 1929, Forssman, repetindo a experiência, 

introduziu o cateter até o átrio direito, sob controle radioscópico, 

caracterizando assim o primeiro cateterismo cardíaco. Com o 

aperfeiçoamento, o estudo e o desenvolvimento das técnicas 

de intervenção, a exemplo da técnica de punção com uso de 

introdutor e fio guia foi descrita por Selding em 1953; a 

cateterização seletiva das artérias coronárias em 1958 

realizada por Sones e a inclusão de cateteres pré-moldados em 

1964 feita por Judkins; realizou-se, em 1977, a primeira 

Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (ACTP), por 

Andreas R. Gruntzig, na Europa (GOTTSCHALL, 2009). 

A abordagem direta do coração e vasos para diagnóstico 

e tratamento por via percutânea evoluiu a partir de imagem 

produzida por radiação ionizante, isto é, raios X, descobertos 

por Wilhelm Konrad Roentgen, em 1895, e tubos capazes de 

atingir essas estruturas, isto é, cateteres. Os cateteres 

diagnósticos visam medir variáveis hemodinâmicas cardíacas e 

vasculares; recolher amostras de sangue para análise; e injetar 

contraste intravascular para estudo enquanto que cateteres 

terapêuticos servem para injetar fluidos ou drogas, dilatar vasos 
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ou fechar defeitos com dispositivos adicionados a eles, e liberar 

objeto nos vasos, por exemplo stent (CANTARELLI, et al., 

2014). 

O desenvolvimento das técnicas de obtenção de 

imagem, de fármacos e, da forma e potencialidades dos 

cateteres tem respondido pelo aperfeiçoamento dos resultados 

obtidos na área de Hemodinâmica e ampliado seu uso para 

além da área cardíaca (CANTARELLI, et al., 2014).  

Diante da grande responsabilidade dos serviços 

realizados nessas unidades de saúde frente a assistência 

imediata no diagnóstico e recuperação dos pacientes 

acometidos por problemas cardiovasculares, exige-se a 

composição de uma equipe multiprofissional, qualificada e 

especializada em cuidados intensivos pela susceptibilidade 

apresentada pelos pacientes, tais como: instabilidade clínica e 

hemodinâmica e risco de morte, além das questões 

psicossociais, ambiente e familiar que se tornam intimamente 

interligados à doença física (COSTA et al., 2014). 

Diante de tais aspectos, o presente trabalho, justifica-se 

pela especificidade do serviço, o qual é de extrema importância 

no diagnóstico e tratamento de patologias cardíacas e 

vasculares, com amplo crescimento nos procedimentos de 

angioplastia coronária percutânea, possibilitando aos pacientes 

tratamento imediato com menor risco, destacando-se nesse 

contexto,  a atuação da equipe de enfermagem para uma 

assistência de qualidade ao usuário. Para tanto, toma-se por 

objetivo, apontar os procedimentos realizados no Serviço de 

Hemodinâmica em um hospital escola e descrever a assistência 

de enfermagem prestada neste serviço. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com 

método de abordagem qualitativo do tipo relato de experiência, 

realizado em um Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista de um hospital escola da cidade de João 

Pessoa-PB. 

O hospital tem autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Educação e é considerado uma estrutura de saúde de 

referência para o estado da Paraíba. Reúne atendimento para 

todos os municípios do estado desde a atenção ambulatorial 

especializada até a alta complexidade, obedecendo às 

demandas pactuadas para o município de João Pessoa, 

verificando a quantidade física e financeira encaminhada 

(BRASIL, 2018).  

O Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista contempla um dos setores de alta 

complexidade do referido hospital com inicio de atuação no ano 

de 2009 e portanto, representará o objeto desse estudo, no qual 

será relatada a experiência da equipe de enfermagem neste 

serviço ancorado por dados da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: contextualizando a 

experiência 

 

Funcionamento de Serviço 

O serviço de hemodinâmica não funciona isoladamente, 

apesar de autônomo, deve ser vinculado a um hospital com 

suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Emergência e 

Centro Cirúrgico para subsidiarem as complicações que 

poderão ocorrer durante a realização dos procedimentos. Se 
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propõe a realizar exames diagnósticos e intervenções 

terapêuticas por meio de radiologia cardiovascular, 

habitualmente utilizando catéteres e injeções de contraste. 

Também são realizados procedimentos terapêuticos como 

angioplastia, drenagens e embolizações (GUBOLINO, 2013). 

 Dentre suas atribuições, a unidade deve prestar 

atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia, realizando 

exame clínico, consulta e preparo do paciente, execução de 

procedimentos anestésicos, exames e intervenções por meio 

da radiologia, exame de imagem, interpretação de imagens e 

emissão de laudos, garantia de atendimento de urgência e 

ainda, zelar pela segurança de pacientes e funcionários. 

O Serviço de Hemodinâmica em Cardiologia 

Intervencionista do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

oferece exames diagnósticos e terapêuticos e conta com equipe 

multiprofissional composta por enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, técnicos de radiologia e médicos especialistas 

nas áreas de de Hemodinâmica e Radiologia Vascular. Os 

procedimentos mais realizados no serviço estão dispostos na 

Tabela 1. 

  

Tabela 1 - Procedimentos realizados no serviço de 

hemodinâmica 

Cardíacos 

Cateterismo Esquerdo (Coronariografia, Ventriculografia); 

Cateterismo Direito; Estudo de válvulas e cãmaras cardíacas; 

Angioplastia coronária/ Intervenção Coronária Percutânea 

(ICP); 

Extra-cardíacos 

Arteriografia diagnóstica de membros inferiores; 

Aortografia de arco aórtico, torácica e abdominal;  
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Arteriografia das artérias renais, de tronco celíaco, artéria 

mesentérica superior e inferior, cerebral com estudo das 

artérias carótidas internas e externas bilateralmente e artérias 

vertebrais, seletiva para estudo das artérias subclávias, 

axilares, braquiais e seus ramos. 

Cavografia; Flebografia ascendente e descendente de 

membros inferiores e de membros superiores; 

Estudo de Fístula arteriovenosa para hemodiálise; 

Angioplastia por vaso; com colocação de Stent (recoberto ou 

não) em diferentes artérias;  

Colangiografia; Drenagem biliar percutânea. 

 Fonte: Elaboração própria. 2018. 

 

Porém, embora observe-se a diversidade de 

procedimentos realizados, uma das principais atuações da 

hemodinâmica tem sido na área cardíaca, especificamente nas 

indicações da Intervenção Coronária Percutânea (ICP) em 

casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com 

supradesnivelamento do segmento ST (CANTARELI, et al., 

2014), podendo ser classificada em: 

 ICP primária: realizada, preferencialmente, dentro das 

primeiras 12 horas do IAM como alternativa ao 

tratamento trombolítico; 

 ICP de resgate: realizada imediatamente após a falha do 

tratamento trombolítico com evidência de não perfusão; 

 ICP de urgência: realizada a qualquer tempo da evolução 

do IAM na ocorrência de angina pós-infarto, reinfarto, 

piora hemodinâmica, choque cardiogênico ou arritmias 

graves; 

 ICP eletiva: realizada a qualquer tempo em pacientes 

estáveis submetidos ou não à trombólise prévia. 
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Para atuação segura do exercício profissional de 

enfermagem no cuidado e prevenção de complicações aos 

pacientes submetidos à intervenção percutânea, faz-se 

necessário um amplo envolvimento da equipe na realização das 

tarefas simples até as mais complexas que exigem uma 

formação técnico-cientifica adequada e específica, requerendo 

desses profissionais experiência, atualizações constantes e 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades específicas 

na área, afim de prestar uma assistência segura e 

individualizada.  

Nesse contexto, destaca-se a figura do enfermeiro que 

no serviço de hemodinâmica desenvolve atividades 

assistenciais, gerenciais, de ensino e de pesquisa, prestando 

ainda, cuidado direto ao paciente, sendo responsável pela 

assistência integral (COSTA et al, 2014). 

Nesse sentido, a assistência de enfermagem no Serviço 

de Hemodinâmica pode ser dividida sistematicamente em três 

etapas, apresentadas a seguir, para melhor compreensão do 

processo. 

 

Assistência de enfermagem no pré-procedimento 

Nessa fase o enfermeiro tem papel fundamental no 

planejamento de todas as etapas do procedimento e condução 

de sua equipe, na verificação do funcionamento dos 

equipamentos, provisão e previsão dos materiais, distribuição 

das funções da equipe de enfermagem e na assistência direta 

ao paciente, quando necessário.  

Na admissão do paciente, que ocorre na sala de 

recepção interna do serviço de hemodinâmica, deve-se prezar 

por um acolhimento humanizado, pois tratam-se de 

procedimentos invasivos, que geralmente despertam medo e 
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ansiedade nos pacientes. A equipe deve recepcioná-lo 

chamando pelo nome, apresentando as acomodações, dando 

orientações, ajudando-o a preparar-se para o exame (vestir a 

bata do serviço, retirar adornos, próteses, conferir e/ou realizar 

tricotomia, jejum etc.) e procurando estabelecer um diálogo que 

gere confiança com a equipe (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2012). 

Em seguida o enfermeiro realiza anamnese, exame 

físico, colhe o histórico aprofundando nas medicações usadas, 

alergias e doenças pré-existentes. É de sua reponsabilidade 

também, explicar toda a sequência do procedimento que será 

realizado e se colocar à disposição do paciente e da família para 

quaisquer esclarecimentos. Um acesso venoso periférico deve 

ser providenciado nesta fase do procedimento com dispositivo 

calibroso, no membro oposto ao lado que será puncionado para 

o exame (LIMA, 2018).  

Aos pacientes que se encontram internados no hospital, 

o enfermeiro poderá realizar uma visita prévia, geralmente na 

véspera do exame, na qual realizará o exame físico, anamnese, 

verificação das medicações em uso com avaliação das que 

necessitam de suspensão (a exemplo da metformina e de 

anticoagulantes segundo os protocolos do serviço), e ainda, 

fornecer as orientações prévias sobre o procedimento que será 

realizado. 

Ainda nessa fase, são averiguados os exames de 

importância para o procedimento e apresentado ao médico 

especialista as possíveis alterações identificadas para 

discussão e tomada de decisões.  

 O enfermeiro identifica os diagnósticos de enfermagem 

com base nos fatores evidenciados e traça um plano de 

cuidados para o paciente que contemple todas as fases do 

estudo hemodinâmico (CANTARELLI, et al., 2014).  
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Finalizando os procedimentos dessa fase, o paciente 

será encaminhado para sala de procedimentos e a equipe de 

enfermagem estará pronta para o trans-exame, atuando na 

circulação da sala, fornecendo os materiais utilizados e 

diretamente participando na instrumentação do procedimento. 

 

Assistência de enfermagem durante o trans-procedimento 

          No funcionamento do laboratório de hemodinâmica, 

geralmente estão inseridos uma equipe multiprofissional 

composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

técnico de radiologia, cada um comprometido em exercer suas 

atividades laborais desde do momento de admissão do paciente 

na sala até a finalização do procedimento que será executado. 

 A sala de procedimento deve ser previamente preparada 

para recebimento do paciente através da previsão e distribuição 

de mobiliários e equipamentos, manipulação de material 

esterelizado e limpeza da sala de maneira padronizada, no 

intuito de proporcionar condições de funcionalidade e assegurar 

técnicas assépticas durante o estudo.  

Esse preparo habitualmente requer dois operadores da 

equipe de enfermagem, um deles responsável pela atenção ao 

paciente, montagem de equipamentos (material para intubação, 

carro de parada cardiorespiratória, desfibrilador, fluxo de 

gases), disponibilização de materiais (campos cirúrgicos, caixa 

de instrumental específica, materiais de uso de unidade de 

hemodinâmica), medicamentos (anestésicos, contrastes 

iodados) e soluções (antissépticos, soros) e outro paramentado, 

manipula o material esterilizado já disponibilizado na mesa 

(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2012).  

Ao admitir o paciente na sala de procedimentos, este 

será preparado e posicionado na mesa de exames de acordo 
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com o procedimento a ser realizado. Na sequência, realiza-se 

a monitorização dos sinais vitais, antissepsia da pele com 

solução padronizada no protocolo da instituição e cobertura 

com campos estéreis em todo o corpo do paciente, deixando 

exposto apenas a região onde será executada a punção 

percutânea (LIMA, 2018).  

Iniciado o procedimento, o enfermeiro deve acompanhar 

a monitorização eletrocardiográfica e suas alterações, a 

possibilidade de administração de medicações e atentar para 

sinais e/ou sintomas indicativos de complicações que possam 

ocorrer, tendo em vista os riscos aos quais os pacientes 

submetidos a intervenções hemodinâmicas estão expostos. 

Nesta fase, podem ocorrer complicações exigindo ações 

imediatas e articuladas da equipe (LIMA, 2018). 

Durante o estudo hemodinâmico a equipe deve prezar 

também pela segurança do paciente, exercendo atividades 

como: proteção de quedas, controle de temperatura da sala 

para prevenir hipotermia e proteção contra radiação ionizante 

quando necessário.  

Após realização do procedimento hemodinâmico o 

paciente será encaminhado para sala de recuperação. O tempo 

necessário de repouso e de imobilização do membro 

cateterizado após a retirada do introdutor varia na literatura, de 

duas a seis horas para a técnica femoral dependendo do calibre 

do introdutor e do uso de heparina, três horas para acesso 

braquial e de uma hora para o radial (CANTARELLI et al; 2014). 

 

Assistência de enfermagem no pós-procedimento   

A assistência de enfermagem pós procedimento 

compreende desde o momento que termina o exame, passando 

pela acomodação na sala de recuperação ou até a retirada de 
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introdutor em Unidade de Terapia Intensiva, se estendendo pelo 

tempo de recuperação até sua alta da unidade. Inicialmente a 

equipe deve focar o cuidado na passagem do paciente da mesa 

de exame para a maca de transporte e da maca para o leito 

onde ocorrerá o repouso pós exame. Se o introdutor ainda não 

tiver sido removido é importante que seja feito um curativo 

levemente compressivo, a fim de evitar deslocamentos e 

possíveis complicações, como a ruptura do vaso ou 

sangramento no local de sua inserção (LIMA, 2018).  

A transferência ocorre se colocando a maca paralela a 

mesa de exame, travando – a, dois profissionais se posicionam 

de cada lado e deslocam o paciente segurando em um lençol 

móvel em movimento concomitante.  O membro cateterizado 

não deve sofrer movimentações de flexões e nem de elevações 

durante o transporte. Quando se trata de crianças é indicado 

imobilizar o membro com talas. Se o vaso cateterizado for 

arterial, deve-se ainda orientar o paciente para não elevar a 

cabeça evitando aumento da pressão na artéria e risco de 

sangramentos (ASSUNÇÃO, OLIVEIRA, 2012).  

Após a saída do paciente, as roupas usadas devem ser 

colocadas em sacos para roupas sujas, fechadas as bordas e 

levadas para recolhimento, materiais devem ser descartados 

apropriadamente e instrumentais levados para a sala de 

lavagem e preparo de material e, sequencialmente 

encaminhados à Central de Material Esterilizado. A sala será 

reorganizada e realizada desinfecção de equipamentos e 

mobiliários conforme protocolo institucional seguido do 

acionamento do serviço da limpeza para a desinfecção 

concorrente no intervalo entre procedimentos na sala de 

exames e demais ambientes e; limpeza terminal na sala de 

exames após o último procedimento de cada turno sob 
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orientação e supervisão do enfermeiro (ASSUNÇÃO, 

OLIVEIRA; 2012; COFEN, 1986).  

A limpeza tem a finalidade de preparar o ambiente para 

as atividades diárias, mantendo a ordem e conservação dos 

equipamentos e instalações. Trata-se de limpeza terminal 

aquela mais completa que inclui todas as superfícies horizontais 

e verticais (piso, parede e teto), internas e externas (BRASIL, 

2017).  

 Os pacientes submetidos a procedimentos terapêuticos 

são encaminhados para Unidade de Cuidados Intensivos ainda 

com introdutor (es) a ser removido após o efeito da 

heparinização. Em casos de heparina de baixo peso molecular 

(ex: enoxaparina sódica), a retirada do introdutor deve ocorrer 

apenas 8 horas após administração da última dose e para 

heparina não fracionada, pode ser retirado 4 horas após término 

da infusão ou com valores de tempo de tromboplastina parcial 

ativada (TTPA) ou tempo de coagulação ativado (TCA) dentro 

dos parâmetros de normalidade (CANTARELLI, et al., 2014). 

Aqueles que realizaram procedimentos diagnósticos são 

encaminhados para sala de recuperação pós procedimento, 

onde será retirado o introdutor. A retirada do introdutor seguido 

da hemostasia do vaso através da compressão mecânica 

(manual ou por compressores) é atribuição do enfermeiro junto 

com sua equipe e do médico da Unidade de Hemodinâmica 

(LIMA, 2018), cujas considerações sobre o procedimento 

(NASCIMENTO; MARCONI, 2012; ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 

2012) são descritas a seguir:  

 Realizar lavagem e antissepsia das mãos antes e após o 

procedimento;  
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 Manter o paciente em decúbito dorsal e horizontal, 

monitorizado com verificação dos sinais vitais antes da 

retirada; 

 Após identificação do correto posicionamento da artéria, 

pressionar firmemente com as polpas digitais dos dedos 

2 cm acima do local de inserção do introdutor, retirar 

introdutor em movimento único (A) e pressionar 

ininterruptamente a artéria por tempo variado (mínimo 15 

minutos) conforme lúmen do introdutor (B). Essa 

compressão também pode ser realizada por aparelhos 

compressores. Em seguida, realiza-se curativo 

compressivo (C) (Figura 1). Atenção com o horário da 

administração de Heparina no procedimento.  

 

Figura 1 - Passo a passo da retirada do introdutor e 
compressão manual da artéria femoral (ABC). 
 

 

 

 

 

 
Fonte: MEDEIROS (2013). 

 

 Em casos de punção da artéria radial: utilização de 

pulseira hemostática (pulseira será posicionada cerca de 

1cm acima do local de punção seguindo com insuflação 

do balão com 15mL de ar (A). Retira‐se o introdutor (B). 

Segue com a desinsuflação a cada 3mL, observando‐se 

o início de sangramento (C). Nesse momento, realiza-se 

nova insuflação com 3mL de ar, e o paciente é mantido 

A B C 
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com o membro em repouso por 1 hora (D); curativo 

compressivo: inicia‐se exteriorização do introdutor após 

insuflação de manguito no braço 10mmHg acima da 

pressão arterial sistólica do paciente (A). Próximo à 

exteriorização do introdutor, posiciona‐se o curativo 1cm 

acima da punção e aplica‐se pressão manual (B). A 

seguir, posiciona‐se a primeira faixa de compressão (C) 

e, então completa‐se o curativo em “X” (D) (Figura 2) 

(ASSAF NETO, et al.; 2015). 

 

Figura 2 - Passo-a-passo (ABCD) da compressão de artéria 
radial com o uso da pulseira hemostática (esquerda). Passo-a-
passo (ABCD) da compressão de artéria radial com faixa 
adesiva de compressão (direita). 
 
 

 

Fonte: ASSAF NETO, et al. (2015). 

 

 Observar alguns sinais e sintomas: dor excessiva e/ou 

sangramento no local do curativo; queixa de 

formigamento no membro que recebeu o curativo; checar 

coloração, temperatura e pulso periférico na extremidade 

do membro que recebeu o curativo compressivo; 

observar frequência cardíaca e aspecto facial do 

paciente; 

 Caso haja contaminação, utilizar outro pacote de 

curativos; ao utilizar soluções desprezar o primeiro jato; 

na abertura do pacote de curativo, observar sempre as 

técnicas assépticas para que não haja contaminação; ao 

remover o curativo, observar sempre sinais de infecção 

tais como hiperemia, edema, calor e dor. 
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 Controle rigoroso de sinais vitais de 2\2 horas, perfusão 

periférica do membro de 1\1 hora. Controle rigoroso do 

curativo a fim de evitar sangramento e hemorragia e 

manter repouso absoluto no leito. Qualquer sinal de 

sangramento, hemorragia ou hematoma comunicar a 

equipe médica imediatamente. Em casos de 

procedimentos eletivos com alta após repouso de 6 

horas, o paciente deve ser orientado junto com 

acompanhantes e levar orientações impressas para não 

haver dúvidas dos cuidados em sua residência. A 

unidade de terapia intensiva e as unidades de 

internação, após receberem os pacientes submetidos a 

retirada de introdutor, devem estarem atentos ao local do 

curativo. 

 

 
Complicações da retirada do introdutor 

As complicações podem ser caracterizadas, segundo 

Medeiros (2013) e Soares (2017) por: 

 Sangramentos: considerados maiores quando há 

diminuição na concentração de hemoglobina maior ou 

igual a 5 g/dl; com diminuição do hematócrito maior ou 

igual a 15%; e menores, com diminuição na 

concentração de hemoglobina maior que 3 g/dl e menor 

que 5 g/dl, ou diminuição do hematócrito maior que 10% 

e menor que 15%;  

 Complicação vascular periférica  

 Hemorrágicas: em acesso femoral e se 

caracteriza por sangramento com possível repercussão 

hemodinâmica e necessidade de transfusão e/ou 

intervenção cirúrgica – associa-se à morbi-mortalidade 
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aumentada e têm relação direta com idade do paciente, 

função renal e hepática, presença de anemia prévia, via 

de acesso, regime anti-trombótico utilizado e técnica 

empregada);  

 Não hemorrágicas: Isquemia do membro inferior 

relacionada à punção arterial; Pseudo-aneurisma 

(Figura 3 A e B); Fístula arteriovenosa (incidência de 

aproximadamente 5% pela via femoral estando 

associadas a técnica de punção arterial, calibre do 

introdutor, comorbidades do paciente e ação dos 

anticoagulantes); Hematomas (C) (pequeno - com 

inchaço no local da punção menor que 2 cm; moderado 

- 2 a 6 cm de diâmetro e; grande - maior que 6 cm de 

diâmetro) e; Hematoma retroperitonial (D). O 

tratamento dessas complicações é conservador e não 

requer intervenção cirúrgica na grande maioria dos 

casos.  

 

Figura 3 - A (Pseudoaneurisma), B (Representação simbólica 
do pseudoaneurisma na artéria femoral); C (Hematoma local); 
D (Hematoma retroperitonial). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

A 

B 

C D 
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Fonte: MEDEIROS (2013); VALENTE (2016) figura B - disponível em 
http://temasemcardiologia.com.br/complicacoes-locais-pos-cate-via-femura/  

 

Após acomodação do paciente na sala de recuperação 

pós procedimento, retirada de introdutor e realização de 

curativo compressivo, deve-se instruí-lo novamente para 

manter o membro que sofreu a punção percutânea em repouso, 

monitorar suas funções vitais e controle da diurese. Sua 

permanência na unidade deve seguir o tempo exigido para o 

procedimento realizado, determinado nos protocolos da 

instituição.  

 Na alta do serviço reforçar as orientações sobre as 

medicações, o curativo, o descanso e as atividades diárias. 

Importante entregar orientações por escrito. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da construção desse relato de experiência, 

amplia-se a visualização do Serviço de hemodinâmica como um 

setor de extrema importância no diagnóstico e tratamento de 

patologias cardíacas e vasculares, com amplo crescimento nos 

procedimentos de angioplastia coronária percutânea, 

possibilitando aos pacientes tratamento imediato com menor 

risco.  

Trata-se, portanto, de um setor complexo que por realizar 

procedimentos invasivos especializados requer a presença de 

equipamentos e instalações de alta complexidade e tecnologia 

avançada, materiais específicos, além de mão de obra 

capacitada para subsidiarem as complicações que poderão 

surgir durante a realização dos procedimentos. 

http://temasemcardiologia.com.br/complicacoes-locais-pos-cate-via-femura/
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A enfermagem tem um papel fundamental nesta unidade, 

participando ativamente em todas as fases da realização dos 

exames. Atuando no planejamento, na provisão, no cuidado 

direto ao paciente e nas orientações que devem ser fornecidas 

no pré e pós procedimento, a fim de prevenir complicações. 

Prestando uma assistência de forma planejada, individualizada 

e integral no atendimento às necessidades do cliente. 
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RESUMO: A segurança do paciente tem sido considerada um 
atributo prioritário da qualidade dos sistemas de saúde 
mundialmente. Erros, negligências e eventos adversos de uma 
atenção à saúde prestada de forma insegura provocam alarme 
social e entre os próprios profissionais da saúde. Inserem-se 
nesse contexto os erros relacionados à administração de 
medicamentos. Existem drogas que exigem mais cuidados e 
demandam mais atenção no manejo e administração, a 
exemplo da anfotericina B. Objetivou-se descrever condutas de 
enfermagem para o manejo seguro da anfotericina B em 
ambientes hospitalares. Trata-se de estudo de abordagem 
qualitativa, para a identificação de produções sobre o tema 
“manejo seguro da anfotericina B na prática assistencial do 
enfermeiro”. Elegeu-se, para tanto, a revisão integrativa da 
literatura. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 
estudos que apresentassem em sua discussão considerações 
acerca do papel dos profissionais de enfermagem quanto ao 

mailto:helgasoares@live.com


O USO DA ANFOTERICINA B NO AMBIENTE HOSPITALAR E O MANEJO 
SEGURO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 

manejo da anfotericina B no ambiente hospitalar; disponível em 
inglês, português ou espanhol; publicados no período de 2013 
a 2017; disponíveis na íntegra. Foram pesquisados os 
seguintes descritores: Cuidados de Enfermagem; Anfotericina 
B; Segurança do Paciente; Erros de Mediação e Conduta do 
Tratamento Medicamentoso. Não foram encontrados 
resultados significativos, que pudessem esclarecer que 
aspectos devem ser observados pela enfermagem para o 
manejo seguro da anfotericina B. 
Palavras-chave: Anfotericina B. Erros de medicação. Conduta 
do tratamento medicamentoso.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Receber uma assistência à saúde, de forma segura e 

livre de danos é, não só, um direito do paciente, como também 

um dever de todos os profissionais de saúde em todas as 

etapas do processo de assistência (SILVA et al, 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), o cuidado à 

saúde, que antes era simples, menos efetivo e relativamente 

seguro, passou a ser mais complexo, mais efetivo, porém 

potencialmente perigoso.  

Estudos apontam que a ocorrência de eventos adversos 

no processo de atendimento aos pacientes hospitalizados 

acarretam complicações na evolução de sua recuperação, 

aumento de taxas de infecções e do tempo médio de  internação 

(MOURA; MAGALHÃES, 2013).  

Por esses motivos, a segurança do paciente tem sido 

alvo de várias discussões, por entidades ligadas à organização 

e ao funcionamento de estabelecimentos de assistência à 

saúde, de tal modo que o tema passou a ser considerado um 
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atributo prioritário da qualidade dos sistemas de saúde de todo 

o mundo.   

Entende-se por segurança do paciente, de acordo com o 

Ministério da Saúde (2014), a redução a um mínimo aceitável 

de risco e dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2004, 

demonstrando preocupação com a referida questão criou a 

“Aliança Mundial para a Segurança do Paciente” cujos objetivos 

eram, dentre outros, organizar os conceitos e as definições 

sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir 

danos e mitigar os eventos adversos (BRASIL, 2014). 

  

Seguindo as diretrizes internacionais e buscando se 

adequar às recomendações da OMS, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2007, elaborou uma proposta 

com o objetivo de identificar os tipos específicos e a natureza 

dos problemas de segurança nos serviços de saúde e em 2013, 

em parceria com o Ministério da Saúde (MS), lançou o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que 

objetiva promover e apoiar a implementação de iniciativas 

voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da 

atenção bem como prevenir e reduzir a incidência de eventos 

adversos relacionados à assistência nos serviços de saúde 

(CALDANA et. al., 2015).  

Profissionais atualizados e o uso de protocolos clínicos 

são barreiras que podem impedir que o risco atinja o paciente 

mitigando efeitos adversos. Emerge do PNSP, como um dos 

pilares da segurança do paciente, o “Protocolo de segurança na 

prescrição, uso e na administração de medicamentos” cuja 

finalidade é promover práticas seguras no uso de 

medicamentos em estabelecimentos de saúde. Segundo o 
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mesmo, o uso seguro de medicamentos é compreendido como 

a inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso de 

medicamentos e engloba atividades de prevenção e 

minimização dos danos provocados por eventos adversos que 

resultam do processo de uso dos medicamentos (BRASIL, 

2014). 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), protocolos 

básicos definidos, exigem pequeno investimento para 

implantação perante a magnitude de erros e eventos adversos 

por eles evitados. 

Sabe-se que a responsabilidade pelo preparo e 

administração de medicamentos aos pacientes nos 

estabelecimentos de assistência à saúde é da equipe de 

enfermagem. Segundo o Ministério da Saúde (2014), visando 

melhorar a segurança do paciente os enfermeiros vêm se 

organizando em entidades entre as quais se destaca a Rede 

Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(Rebraensp) criada em maio de 2008, vinculada à Rede 

Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(Riensp) como uma iniciativa da Organização Pan-Americana 

da Saúde (Opas). Os objetivos da Rebraensp são disseminar e 

sedimentar a cultura de segurança do paciente nas 

organizações de Saúde, escolas, universidades, organizações 

governamentais, usuários e seus familiares. 

Pelo desempenho de um papel central nos serviços 

fornecidos aos pacientes concentrando grande parte das 

atividades e dos processos de atendimento nos serviços de 

saúde, a equipe de enfermagem tem determinado um alto 

envolvimento nas falhas que ocorrem na assistência ao 

paciente, tais como erros de medicação, entre outros (MOURA, 

MAGALHÃES, 2013).  
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Quando nos cuidados diretos aos pacientes, pudemos 

observar que, frequentemente, diversos questionamentos 

surgiam quando se fazia necessário o uso da Anfotericina B 

como recurso terapêutico em doenças como leishmaniose 

visceral, por exemplo. Dúvidas estas, relacionadas a 

reconstituição, diluição, armazenamento, cuidados durante a 

administração e manejo das reações adversas dentre outras. 

Não raramente, fazia-se necessário recorrer à equipe 

farmacêutica para dirimí-las e em várias situações, quando tais 

dúvidas não podiam ser sanadas, viamo-nos obrigados a 

consultar material produzido pelo próprio laboratório (bula), o 

que pode não ser eficaz em situações que exigem tomada 

rápida de decisão além de não contribuir para a sistematização 

do trabalho. Quando tais dúvidas permanecem, coloca-se, 

imediatamente, em risco a segurança do paciente pois as ações 

tendem a ser empíricas. Emergiu dessa inquietação o seguinte 

questionamento: “Que condutas de enfermagem devem ser 

observadas para o manejo seguro da Anfotericina B na 

assistência hospitalar?”.  

Esse trabalho emergiu, em sua primeira etapa, já 

publicada anteriormente por Soares et al (2018), da percepção 

da necessidade de se ter em mãos um protocolo que oriente a 

prática segura para o uso da Anfotericina B em ambientes 

hospitalares e para que isso se concretize seria necessário 

buscarmos dentro das publicações em saúde, documentos que 

pudessem orientar essa prática. Dando continuidade ao 

trabalho de pesquisa já com a proposta de construção do 

referido protocolo, percebemos a necessidade de ampliar as 

buscas por publicações que nos pudessem guiar e contribuir 

nessa caminhada e assim podermos afirmar, com 

conhecimento ampliado, a carência de publicações sobre o 
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manejo seguro da Anfotericina B, já constatado em Soares, et.al 

(2018). 

Este trabalho de revisão é, portanto, a segunda etapa 

rumo a construção de um protocolo que oriente o manejo 

seguro da Anfotericina B na prática hospitalar pela equipe de 

enfermagem, no qual se pretende buscar entre as publicações 

de teses e dissertações existentes materiais que possam 

balizar a construção do referido protocolo. Objetivou-se, 

portanto, descrever condutas de enfermagem para o manejo 

seguro da anfotericina B em ambientes hospitalares. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, para a 

identificação de produções acerca do manejo seguro da 

Anfotericina B na prática hospitalar pela equipe de enfermagem, 

disponíveis entre os anos de 2014 e 2018. 

Por ser este, considerado pelos autores, uma segunda 

etapa de um estudo previamente iniciado, publicado em Soares, 

et.al. (2018), o qual obedecia o mesmo objetivo, optou-se por 

adotar a mesma pergunta norteadora para que, assim, a 

pesquisa fosse complementada tendo sua continuidade 

respeitada. Adotou-se, então, a seguinte pergunta norteadora: 

que condutas de enfermagem devem ser observadas para o 

manejo seguro da Anfotericina B na prática hospitalar?  

Manteve-se a opção pela revisão integrativa da literatura 

por, de acordo com Ganong (1987), ela contribuir para o 

processo de sistematização e análise dos resultados, o que 

possibilita a compreensão de determinado tema, a partir de 

outros estudos independentes. Foram adotados, nesse estudo, 

os seguintes critérios para a construção de revisões 
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integrativas, seguindo as seis etapas indicadas por Ganong 

(1987): 1) seleção da pergunta de pesquisa; 2) definição dos 

critérios de inclusão de estudos e seleção da amostra; 3) 

representação dos estudos selecionados em formato de 

tabelas, considerando todas as características em comum; 4) 

análise crítica dos achados, identificando diferenças e conflitos; 

5) interpretação dos resultados e 6) reportar, de forma clara, a 

evidência encontrada. 

A estratégia de identificação e seleção dos estudos foi a 

busca de teses e dissertações indexadas na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) no mês de 

novembro de 2018, sendo todas os estudos acessados através 

das suas respectivas páginas on line.  

Foram adotados os seguintes critérios para seleção dos 

estudos: estudos que apresentassem em sua discussão 

considerações acerca do manejo seguro da Anfotericina B no 

ambiente hospitalar que pela equipe de enfermagem ou que 

fornecesse subsídio para a condução segura desta medicação 

na prática hospitalar; disponível em inglês, português ou 

espanhol; publicados no período de 2014 a 2018; open acces. 

Foram pesquisados os seguintes descritores: Cuidados de 

Enfermagem (Nursing Care); Anfotericina B (Amphotericin B); 

Segurança do Paciente (Pacient Safety); Erros de Mediação 

(Medication Errors) e Conduta do Tratamento Medicamentoso 

(Medication Therapy Management). Os resultados obtidos na 

busca foram organizados em um quadro (Quadro 1) e 

posteriormente submetidos a análise; foram selecionados como 

objeto de relevância para o estudo as publicações que 

estivessem diretamente ligadas ou respondessem à pergunta 

norteadora. Foram excluídos todos os artigos que não 

atenderam aos critérios de inclusão mencionados. Para a 
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organização e tabulação dos dados, os pesquisadores 

elaboraram instrumento de coleta de dados contendo: ano e 

pais de publicação, autor e título, tipo de estudo e principais 

conclusões. Seguindo os critérios de inclusão adotados na 

pesquisa, apenas três artigos foram selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Anfotericina B (AmB), segundo Falci e Pasqualotto 

(2015), é um antimicrobiano da classe dos polienos, isolado 

pela primeira vez em 1955 a partir de culturas de Streptomyces 

nodosus obtidas no delta do rio Orinoco, na Venezuela. A baixa 

solubilidade é uma característica dos antimicrobianos polienos, 

o que a torna insolúvel em meios aquosos. A solubilidade 

aquosa é adquirida através da formulação com o deoxicolato de 

sódio ou uma variedade de carreadores lipídicos. AmB tem um 

amplo espectro de ação e eficácia demonstrada em candidíase, 

criptococose, aspergilose, histoplasmose, blastomicose, 

coccidiomicose, mucormicose, esporotricose, Leishmaniose, 

dentre outras. A AmB é, via de regra, administrada por via 

intravenosa e intrahospitalar. A combinação de AmB com 

deoxicolato de sódio é a formulação mais utilizada na prática 

clínica para o tratamento de infecções fúngicas, desde 1958, 

especialmente em países em desenvolvimento. Existem, hoje, 

três formulações lipídicas disponíveis no mercado: Ambisome® 

é a anfotericina B lipossomal (L-AmB); Abelcet® é o complexo 

lipídico de anfotericina B (ABLC); Amphotec® ou Amphocil® é a 

dispersão coloidal de anfotericina B (ABCD). As duas primeiras 

(L-AmB e ABLC) são as mais utilizadas na prática clínica e 

disponíveis no mercado brasileiro. 
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A Anfotericina B lipossomal (Ambisome®) é considerada 

como padrão ouro para o tratamento de várias infecções 

fúngicas invasivas, dentre outras, isto porque tem sido 

associada à maior eficácia e/ou menor toxicidade, motivo pelo 

qual vem sendo progressivamente utilizada como substituta 

para outras formulações a exemplo da anfotericina B 

deoxicolato (AMBISOME®, 2018; FALCI, PASQUALOTTO, 

2015). 

Por se tratar de um medicamento de alto risco e poder 

causar reações relacionadas à sua infusão, está descrito pela 

ANVISA na categoria de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos, seja ela em qualquer uma de suas formulações 

(ISPM, 2015). 

O Instituto para práticas seguras no uso de 

medicamentos (ISMP) (2015) “define Medicamentos 

potencialmente perigosos como aqueles que apresentam risco 

aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em 

decorrência de falha no processo de utilização”. São também 

denominados Medicamentos de alto risco ou Medicamentos de 

alta vigilância. Os erros relacionados ao uso desses 

medicamentos não são os mais frequentes, no entanto, suas 

conseqüências produzem resultados mais graves, podendo 

provocar lesões permanentes ou a morte.  

Os erros de medicação podem determinar inúmeras 

conseqüências tanto para os pacientes, ocasionando agravos à 

saúde e alterações clínicas, como para o Sistema, 

representando muitas vezes aumento do tempo de internação 

e elevação dos custos com procedimentos (PEREIRA; 

TOURINHO; SANTOS, 2016). 

Diversas organizações dedicadas à segurança do 

paciente no mundo, dentre elas o ISMP, recomendam aos 
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profissionais de saúde que conheçam os riscos relacionados ao 

uso desse tipo de substância e que procurem implementar 

práticas que possam contribuir para minimizar a ocorrência de 

erros envolvendo este grupo de medicamentos nos diferentes 

locais de prestação de serviços onde ele seja utilizado. 

Cumpre destacar, nessa perspectiva, o trabalho da 

equipe de enfermagem. No Brasil, são esses os profissionais 

legalmente responsáveis pela administração de medicamento, 

que é compreendida como o ato de dar ou aplicar ao paciente 

um medicamento previamente prescrito, correspondendo à 

última etapa do sistema de medicação, ou seja, a oportunidade 

final de prevenir um erro no processo de tratamento do paciente 

(DE SOUZA, et al; 2018). São, portanto, sujeitos ativos e 

figuram como o último elo da cadeia, podendo atuar de forma a 

evitar os erros. 

Para Pereira, Tourinho e Santos (2016) a preocupação 

com a Segurança do Paciente no âmbito da Enfermagem está 

presente e pode ser constatada pelo movimento social que em 

2008 culminou com a criação da Rede Brasileira de 

Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), com o 

objetivo de ofertar cuidados seguros aos pacientes. Em 2013, o 

Ministério da Saúde (MS) juntamente a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), criaram, através da Portaria nº 

529 do MS, de 1º de abril de 2013, o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP). 

Reações adversas a medicamentos (RAMs) são 

definidas segundo a OMS (2015) como “qualquer resposta 

prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com 

medicamentos, em doses usualmente empregadas no homem, 

para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para 

modificação de funções fisiológicas”. 
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De Souza et al (2016) destaca que aprender sobre a 

extensão e a severidade das RAMs deveria começar cedo na 

capacitação profissional. A boa monitorização da segurança 

melhora a efetividade clínica e aumenta a confiança com que 

os profissionais e seus pacientes utilizam medicamentos.  

Para que se alcance algo mais próximo da prática ideal, 

é necessário mais atenção na capacitação dos profissionais da 

saúde no que se refere a diagnóstico, gerenciamento e 

prevenção de RAMs, pois nem todos os sinais são tão 

específicos, dramáticos e prontamente diagnosticados e o 

reconhecimento de efeitos adversos menos óbvios requer 

atenção, agilidade e diagnóstico preciso.  

Estudos apontam que a ocorrência de eventos adversos 

no processo de atendimento aos pacientes hospitalizados 

acarreta complicações na evolução de sua recuperação, 

aumento de taxas de infecções e do tempo médio de internação 

(DUARTE, et. al, 2015). 

Sabemos que uma RAM pode variar desde uma reação 

branda, que desaparece quando o uso do medicamento é 

suspenso, até reações graves, que avançam para uma doença 

crônica e debilitante ou mesmo a morte. Segundo Starling e 

Carvalho (2001) as RAMs podem ser consideradas previsíveis 

ou imprevisíveis. As reações previsíveis são, em geral, 

relacionadas à dose; as reações imprevisíveis geralmente 

resultam da sensibilidade do paciente. Embora algumas 

reações previsíveis possam ser evitadas, outras não 

conseguem ser impedidas porque estão intimamente ligadas 

aos efeitos terapêuticos do medicamento. 

Sabe-se que a equipe de enfermagem esta diretamente 

envolvida na responsabilidade pelo preparo e pela 

administração de medicamentos, além do acompanhamento 
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sistemático e constante do paciente durante todo o tratamento 

nos estabelecimentos de assistência à saúde. Desse modo, o 

conhecimento com relação ao armazenamento, reconstituição 

e diluição, proteção, identificação e controle das RAMs 

representam procedimentos bastante relevantes com vistas a 

proteger a saúde e garantir a segurança do paciente. 

O uso de sistemas de medicação na perspectiva da 

segurança do paciente é um debate bastante atual e que tem 

despertado o interesse de vários pesquisadores. Isso porque os 

erros relacionados aos medicamentos representam um desafio 

de saúde pública, afetando principalmente, os pacientes em 

ambientes hospitalares com grandes repercussões sociais e 

financeiras (DE SOUZA et al, 2016). 

Partindo da seguinte questão norteadora “que condutas 

de enfermagem devem ser observadas para o manejo seguro 

da Anfotericina B na assistência hospitalar?” e considerando os 

critérios de inclusão descritos acima, foram inicialmente 

identificadas 04 publicações com o cruzamentos dos 

descritores Anfotericina B e Segurança do paciente. Não foram 

identificadas publicações nos demais cruzamentos de 

descritores. Para a leitura exploratória dos resumos os 04 

artigos foram selecionados dentre os quais 03 foram 

selecionados para análise e lidos integralmente aonde foram, 

todos, considerados objeto de interesse de estudo com base na 

análise do conteúdo visto que se buscava capturar informações 

relevantes que possibilitassem responder à pergunta 

norteadora. É importante salientar que, embora tais estudos 

apresentem conteúdo relevante para a construção de um futuro 

protocolo, nenhum deles responde clara e objetivamente a 

pergunta norteadora. As etapas deste processo estão descritas 

no Quadro 1.  
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Quadro 1. Distribuição das referências bibliográficas obtidas na 
base de dados BDTD, segundo os descritores selecionados, 
Brasil, 2018. 

Base 
de 
dados 

 
Palavras-chave 

cruzadas 
concomitantemente 

 
Referências 

obtidas 

 
Resumos 
analisados 

Referências 
selecionadas 
para análise 

Estudos 
considerados 

relevantes 

 
 
 
 
 
BDTD 

Anfotericina B e 
Cuidados de 
enfermagem 

00 00 00 00 

Anfotericina B e 
Segurança do 

paciente 

04 04 03 03 

Anfotericina B e 
Erros de medicação 

00 00 00 00 

Anfotericina B e 
Conduta do 
tratamento 

medicamentoso 

00 00 00 00 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 
 Da análise do material incluído na pesquisa, emergiu o 

seguinte tema: cuidados com reações adversas. Nessa 

perspectiva Falci (2015) afirma que a nefrotoxicidade é um 

evento adverso da terapia com Anfotericina B bastante 

conhecido, caracterizado como toxicidade de efeito sub-agudo. 

Pode chegar a níveis entre 49% e 65% até perda significativa 

da função renal, com necessidade de diálise. Este mesmo autor 

descreve como fatores de risco para toxicidade por Anfotericina 

B o sexo masculino, dose elevada do medicamento (acima de 

35 mg/dia), uso concomitante de diuréticos ou drogas 

nefrotóxicas, peso corporal acima de 90 kg e função renal 

anormal previamente.  

 Schlottfeldt (2015) descreve, segundo os conceitos de 

qualidade e segurança na assistência, que as reações adversas 

aos medicamentos são colocadas como a causa mais frequente 

de erro de medicação e também são consideradas como 
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causas preveníveis durante o processo de administração de 

medicamentos e que a busca por estratégias de atenuação de 

efeitos adversos de medicamentos tem estimulado o 

desenvolvimento de estudos com evidências concretas que 

possam ser incorporadas na clínica e na proposição de 

protocolos assistenciais operados por toda a equipe 

multiprofissional. Nesse cenário, a enfermagem se destaca por 

serem os profissionais mais envolvidos com a administração de 

medicamentos.  

 Na prática assistencial da equipe de enfermagem é mister 

que o atendimento prestado seja seguro e de qualidade. Tanto 

por ser um direito do paciente estabelecido nas diretrizes do 

Sistema Único de Saúde como por ser um dever, legalmente 

estabelecido, da equipe de enfermagem. 

 Apesar dessas considerações, percebe-se muitas vezes, o 

despreparo dos profissionais de enfermagem e a falta de 

atenção a técnica e as condutas de segurança (PEREIRA; 

TOURINHO; SANTOS, 2016). Esses autores destacam a regra 

dos “Nove Certos” como um instrumento utilizado 

internacionalmente na enfermagem para diminuir os erros, mas 

ressaltam que embora esta regra auxilie para o 

desenvolvimento de um cuidado adequado baseado em uma 

assistência efetiva e segura, não garante que os erros durante 

a administração dos medicamentos não vão ocorrer. 

 A criação e a aplicação de protocolos, sobretudo para o 

manuseio de medicamentos potencialmente perigosos, 

mostram-se como estratégias que podem ser adotadas com a 

finalidade de reduzir a ocorrência de erros relacionados à 

administração de medicamentos favorecendo com isso a 

segurança do paciente. 
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 No Quadro 2 estão apresentamos os artigos selecionados 

para essa revisão, com data e país de publicação, autores e 

título da pesquisa, o tipo de pesquisa e suas principais 

conclusões. 

 

Quadro 2. Distribuição das referências incluídas na revisão 
integrativa, de acordo com local e ano de publicação, autores, 
e tipo de estudo e principais conclusões Brasil, 2018. 

Nº Local e 
ano de 
publicação 

Autores e título Tipo de 
estudo  

Principais conclusões 

 
1 
 
 
 
 

Brasil, 
2018 

Santos, Carolina Rocio 
Oliveira 
 
Uso da anfotericina B 
lipossomal e de outras 
drogas no tratamento 
de pacientes com 
leishmaniose mucosa: 
análise da experiência 
em um serviço de 
referência para o 
diagnóstico e 
tratamento das 
leishmanioses, 2000-
2015 
 

Tese O controle da 
leishmaniose ainda é um 
problema sério e as 
opções terapêuticas 
disponíveis são o 
principal desafio para a 
abordagem da doença. A 
Anfotericina B 
desoxicolato mostrou-se 
uma droga muito tóxica 
e, portanto, de baixa 
eficácia, principalmente 
em função da taxa de 
interrupções de 
tratamento devido a 
nefrotoxicidade e 
poderia torna-se opção 
terapêutica apenas 
quando não houver 
formulações lipídicas 
disponíveis. 
 

2 Brasil, 
2015 

Santos, João Luiz 
Alves dos 
 
Avaliação 
farmacoeconômica 
dos tratamentos para 
leishmaniose visceral 
no Estado de Sergipe 
 

Dissertação Torna-se cruscial 
reavaliar, com relação a 
Anfotericina B 
desoxicolato, a presença 
desta droga nos 
protocolos de 
tratamento, já que foram 
apresentados esquemas 
mais custo-eficazes e 
com menor toxicidade. 
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3 Brasil, 
2018 

LEOPOLDINO, 
Ramon Weyler Duarte. 
Análise dos Problemas 
Realcionados a 
Medicamentos em 
Terapia Intensiva 
Neonatal 
 

Dissertação PRMs são comuns em 
UTIN com uma 
incidência de 6,8 casos/ 
100 pacientes/ dia e a 
Anfotericina B está entre 
os medicamentos 
associados a maior risco 
de problemas 
relacionados a 
medicação em UTI 
neonatal 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

CONCLUSÕES  
 

Este é, certamente, um trabalho pioneiro e ao final desta 

pesquisa pode-se constatar, em consonância com pesquisas já 

realizadas, que apesar de toda a legislação acerca do trabalho 

da enfermagem bem como do uso de medicamentos 

potencialmente perigosos em ambientes hospitalares, não há 

descrito na literatura pesquisada um material que contribua de 

forma pragmática e significativa para o manejo seguro da 

Anfotericina B na prática hospitalar pela equipe de enfermagem, 

o que, por muitas vezes, pode levar o profissional a executar 

ações intuitivamente ou mesmo recorrer apenas às informações 

do fabricante, quando disponíveis.  

Não se pretende, com essa pesquisa, exaurir o debate 

sobre o tema. Espera-se contribuir para o aprofundamento do 

debate sobre a disponibilidade de produção que favoreça o uso 

seguro da Anfotericina B na prática hospitalar pela equipe de 

enfermagem. Ao final, é possível afirmar que existe uma lacuna 

nessa produção e essa Lacuna repercuti, diretamente, no 

trabalho da enfermagem, haja vista serem esses os 

profissionais diretamente responsáveis pelo preparo, manuseio 

e administração da substância em estabelecimentos de 

assistência à saúde.  
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Por ser uma droga que exige atenção especial tanto pela 

complexidade do seu manejo, quanto pelos riscos eminentes da 

má condução, no que diz respeito ao preparo, administração e 

controle das reações infusionais e pós infusionais, a 

constatação imediata é que existe uma necessidade urgente de 

incremento na produção de material que direcione o uso seguro 

desta droga no ambiente hospitalar, sobretudo um documento 

que oriente a prática da enfermagem, haja vista que são esses 

os profissionais responsáveis pela administração da 

Anfotericina B, dentre outros, como dito anteriormente, em 

ambientes hospitalares. 

Sabe-se que a existência de protocolos pode, de fato, 

favorecer o uso correto da Anfotericina B garantindo a 

segurança do paciente, a qualidade da assistência e dos 

cuidados de enfermagem prestados.  

Finaliza-se, então, a segunda etapa desse estudo com a 

reafirmação de que há uma lacuna na produção de materiais a 

esse respeito. Mais um passo dado rumo à criação de um 

protocolo que oriente, de forma segura e sistematizada, o uso 

seguro da Anfotericina B na prática hospitalar pela equipe de 

enfermagem. 
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RESUMO: A febre reumática é uma doença multissistêmica, 
autoimune e inflamatória, desencadeada a partir de uma 
resposta anormal à infecção por estreptococo beta-hemolítico 
do grupo A, acometendo principalmente crianças e 
adolescentes entre cinco e quinze anos. O objetivo do estudo é 
identificar na literatura nacional e internacional as evidências 
sobre a administração e técnicas de analgesia da penicilina G 
benzatina. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura 
realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, Scopus, 
Medline e Lilacs Foram utilizados os descritores: febre 
reumática, penicilina g benzatina, anestésico local e analgesia, 
gerando uma matriz de síntese de trinta artigos que 
responderam ao objetivo do estudo. A pesquisa revelou que a 
penicilina administrada por via intramuscular é a droga padrão 
ouro no tratamento da febre reumática e que os regimes 
terapêuticos com intervalos de três semanas são mais 
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eficientes na redução das complicações da doença. As 
evidências apresentaram ainda que o medo de uma reação 
alérgica, somando-se a dor do antibiótico são as principais 
causas de interrupção do tratamento. Conclui-se que se faz 
necessário a administração por via correta do antibiótico, além 
da utilização das técnicas farmacológicas ou não-
farmacológicas a fim de garantir a administração e redução de 
desconfortos ocasionado pela dor. 
Palavras-chave: Febre Reumática. Penicilina G benzantina. 
Analgesia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Febre Reumática (FR) é uma doença multissistêmica, 

auto-imune e inflamatória desencadeada a partir de uma 

resposta anormal à infecção por cepas do estreptococo beta-

hemolítico do grupo A em indivíduos geneticamente 

predispostos (THOMPSON et al, 2014; RALPH et al, 2017). 

Acomete principalmente a população pediátrica com faixa etária 

entre cinco e quinze anos de idade (DERYA et al, 2015).  

Diante de episódios repetidos e do não tratamento da FR 

as crianças e adolescentes podem apresentar diversas 

complicações, que pode interferir a curto e longo prazo em suas 

vidas. Uma das principais situações que sinaliza a gravidade da 

doença é a aquisição da doença cardíaca reumática (DCR) que 

destaca-se como a principal causa de doença cardíaca nesta 

faixa etária, podendo progredir para insuficiência cardíaca, 

endocardite bacteriana, arritmias e acidente vascular cerebral 

(CARAPETIS et al 2016).  

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

partir do ano de 2005 mostraram que existiam 

aproximadamente 15,6 milhões de portadores de DCR, com 
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incidência de 300.000 novos casos por ano e 233.000 mortes 

diretamente relacionadas à DCR por ano no mundo (OMS, 

2015).  

No Brasil a estimativa é de que existam 30.000 novos 

casos de FR por ano, dos quais aproximadamente 15.000 

podem desenvolver o acometimento cardíaco. Apesar dos 

dados disponíveis na literatura, os mesmos são considerados 

escassos para o conhecimento exato do impacto da febre 

reumática na vida de crianças, adolescentes e familiares, 

somando-se a isto, o entendimento da dimensão da doença e 

seu impacto nos serviços de saúde. 

A fim de evitar estas complicações cardíacas que pode 

ocasionar em sinais funestos, aumento do número de jovens 

que necessitam de transplante da válvula cardíaca e da elevada 

taxa de mortalidade por cardites precoce, faz-se necessário o 

rigor do tratamento. Para isto, têm-se a prescrição do 

tratamento por especialistas em cardiologia infantil da penicilina 

G benzatina, como a droga de primeira escolha, já estabelecida 

pela OMS oficialmente desde o ano de 1954, e que detém o 

padrão ouro das evidências para o tratamento da febre 

reumática (WYBER et al, 2013). 

A penicilina administrada de forma intramuscular é o 

método mais eficaz de administração da benzilpenicilina 

benzatina de ação prolongada a cada 3 a 4 semanas. A 

benzilpenicilina benzatina intramuscular reduz a faringite 

estreptocócica em 71% a 91%, reduzindo a febre reumática 

recorrente em 87% a 96% (BMJ, 2018).    

 A profilaxia secundária pode reduzir a gravidade clínica 

e a mortalidade da doença reumática cardíaca, levando a uma 

regressão de aproximadamente 50% a 70% da doença 
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reumática do coração, se os pacientes aderirem ao tratamento 

por mais de uma década (BMJ, 2018).     

O diagnóstico da FR permanece necessariamente 

clínico, com identificação das dores articulares, complicações 

cardíacas, sinais neurológicas e dermatológicas, além da febre. 

Para tanto, não há sinal característico, exame laboratorial ou de 

imagem específico que contribua ao diagnóstico.    

Como padrão ouro para categorização da FR faz-se uso 

dos critérios de Jones, estabelecidos em 1944 e vigentes até 

hoje, com revisão atual do ano de 2015 pela American Heart 

Association, que passou a adotar critérios conforme os riscos 

encontrados nas populações. A divisão dos critérios é colocada 

em maiores e menores é baseada na propriedade clínica e não 

na frequência apresentada (GOLDENZEON, 2016). 

O tratamento para a FR tem a Penicilina G Benzatina por 

via intramuscular (IM) como a droga de primeira linha de 

escolha. Ela foi estabelecida pela OMS oficialmente desde 

1954. A dose recomendada no Brasil é de 600.000 U para 

pacientes com peso corporal abaixo de 20 Kg e 1.200.0000 U 

nos acima de 20 Kg, de acordo com as Diretrizes brasileiras 

para o diagnóstico, tratamento e prevenção da febre reumática 

(BMJ, 2018).  

Os esquemas profiláticos são ofertados através da 

profilaxia primária, com dose única, no aparecimento da 

primeira infecção orofaríngea, sendo administrada até o nono 

dia do surgimento do quadro e tem por objetivo destruir o 

estreptococo e evitar o desenvolvimento de um primeiro surto 

de FR.     

Para o indivíduo diagnosticado com FR ou DCR, a 

profilaxia secundária deve ser imediatamente e rigorosamente 

estabelecida, com administrações contínuas, periódicas e 
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sistemáticas a cada 21 dias, com o objetivo de precaver nova 

colonização ou infecção pelo estreptococo, prevenindo assim 

novos surtos, diminuindo a progressão em pacientes com 

doença valvar leve, viabilizando até mesmo a regressão da 

doença, e evitando mais danos.  

A duração do tratamento ocorre de acordo com uma 

série de fatores individuais do portador, como a idade, do 

intervalo do último surto, da presença de lesões valvares, 

quantidade de recorrências, da condição social e da gravidade 

da DCR (GOLDENZEON, 2016). 

Considerando o exposto, o estudo teve como objetivo 

identificar o que dizem os estudos encontrados na literatura 

nacional e internacional acerca da penicilina g benzatina no 

tratamento da febre reumática, destacando as técnicas de 

analgesia e a administração da penicilina g benzatina.   

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, 

fundamentada nos estudos de Ganong (1987) e de Whittemore 

e Knalf (2005), com a finalidade de reunir e sintetizar os 

resultados de pesquisas disponíveis na literatura nacional e 

internacional sobre o tema “administração e técnicas de 

analgesia da penicilina G benzatina”. 

Segundo Mendes (2008) a revisão integrativa de 

literatura contribui para o aprofundamento de conhecimento 

sobre um determinado tema ao tratar de forma sistemática e 

ordenada, dados disponíveis na literatura sobre o mesmo. 

 A revisão foi constituída por seis etapas: a identificação 

do problema ou questionamento, o estabelecimento de critérios 

de inclusão/exclusão de artigos (seleção da amostra), a 
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definição das informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados, a análise das informações, a interpretação dos 

resultados e a apresentação da revisão. 

Para guiar a presente revisão integrativa, formulou-se as 

seguintes questões de pesquisa. A primeira: o que dizem os 

estudos atuais, publicados na literatura nacional e internacional, 

acerca da penicilina g benzatina no tratamento da febre 

reumática? E a segunda:  o que dizem os estudos atuais, 

publicados na literatura nacional e internacional, sobre as 

técnicas de analgesia e a administração da penicilina g 

benzatina?         

 A coleta de dados foi realizada nas bases de dados 

Public/Publish Medline (PubMed), The largest base of abstracts 

and references from peer-reviewed scientific literature (Scopus), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS).  

A coleta de dados seguiu dois protocolos de revisão, 

elaborados para atender a cada uma das questões de pesquisa. 

Utilizou-se descritores disponíveis nos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS): febre reumática, penicilina g benzatina, 

anestésico local e analgesia; e no Medical Subject Headings 

(MESH): rheumatic fever, penicillin G benzathine, anesthetics, 

local e analgesia. Os descritores foram utilizados em diferentes 

combinações agregadas pelo operador booleano (E/AND/OR), 

a fim de responder às questões de pesquisa.    

A busca foi realizada pelo acesso on line, por meio do 

acesso remoto ao portal de periódicos da CAPES, 

disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) entre os meses de agosto a outubro de 2018. 
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 Os critérios para a inclusão das publicações foram: 

trabalhos publicados no formato de artigos científicos completos 

(artigos originais, revisões sistematizadas, relatos de 

experiências, ensaios teóricos, reflexões); estudos que 

continham as palavras chaves listadas neste protocolo, no 

resumo e/ou no título e publicados na forma completa e de free 

acess via UFRN. Foram incluídos ainda artigos cujo objetivo 

geral e/ou específicos referiram-se explicitamente ao objeto de 

estudo. 

Como critérios para exclusão dos textos, adotou-se as 

publicações na forma de cartas, resenhas e editoriais, os 

estudos que não estão disponibilizados on line na íntegra, 

estudos duplicados e estudos que não se relacionavam ao tema 

da pesquisa. O procedimento de busca foi realizado na 

modalidade duplo cego.       

 Na primeira busca foram encontrados 877 textos nas 

bases de dados, destes, em uma primeira seleção pelo título, 

resultou em 104 documentos. Para esta seleção foram 

considerados os seguintes critérios de exclusão: publicações de 

editorias, boletins informativos, estudos não disponibilizados na 

íntegra, fora do período de interesse.  

Após a compatibilização dos achados entre os 

pesquisadores envolvidos foram selecionados 51 artigos para 

leitura do resumo. Após esta leitura, 38 textos foram 

selecionados para leitura na íntegra, e foram excluídos 08, por 

tratarem apresentarem-se em duplicidade. A matriz de síntese 

final foi de 30 artigos com foco específico no objetivo da 

pesquisa, destes 04 relacionado a técnicas de analgesia e 26 à 

administração de penicilina G benzatina e a terapêutica da febre 

reumática.        A 

análise dos dados foi realizada após tradução e leitura 
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exaustiva dos artigos. Os dados extraídos foram transcritos 

para um instrumento específico conforme protocolo prévio, 

adaptado de Forte, Medeiros e Pires (2013).  

 Os resultados foram apresentados na forma descritiva, 

em duas etapas. A primeira, denominadas de eixos 1, refere-se 

ao perfil dos estudos relacionadas à administração e às 

técnicas de analgesia. A segunda, denominada de eixos 2 e 3, 

detalham as evidências relacionadas à administração de 

penicilina G benzatina e às técnicas de analgesia, 

respectivamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Eixo 1: Perfil dos estudos relacionadas à administração e às 

técnicas de analgesia da penicilina G benzatina: 

Em relação à administração e as às técnicas de 

analgesia da penicilina G benzatina, as publicações ocorreram 

entre os anos de 2009 e 2017; sendo 1 em 2009 (4%), 1 em 

2011 (4%), 2 em 2012 (8%), 5 em 2013 (19%), 3 em 2014 

(11,5%), 4 em 2015 (15%), 3 em 2016 (11,5%) e 7 em 2017 

(27%). Quanto às bases de dados de indexação foram 

utilizadas a PUBMED com 8 (31%), MEDLINE com 14 (54%) e 

SCOPUS com 20 (77%), com estudos sendo encontrados 

presentes em mais de uma base. 

Dos estudos selecionados 100% foram de fonte 

internacional, predominantemente realizados na Austrália 

11(42%), seguido de Nova Zelândia 3(11,5%), Índia 3(11,5%), 

Uganda 3(11,5%), África do Sul 2(8%), EUA 2(8%), Reino 

Unido 1(4%), Namíbia 1(4%), Bélgica 1(4%), Jamaica 1(4%), 

Turquia 1(4%), Peru 1(4%), Suíça 1(4%), Fiji 1(4%), Gâmbia 



PENICILINA G BENZATINA NO TRATAMENTO DA FEBRE REUMÁTICA: 
REVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS TÉCNICAS DE ANALGESIA 

 
 

1(4%) e Egito 1(4%), alguns estudos foram construídos em 

mais de uma nacionalidade. 

Os Qualis dos periódicos foram classificados de acordo 

com a avaliação em enfermagem, medicina I/II ou farmácia e 

conforme disponibilidade da informação. Foram encontrados 

tipo B2 9(34%), A1 3(11%), B1 3(11%), B4 2(8%), A2 1(4%), B3 

1(4%) e 7(27%) não estavam disponíveis. Os tipos dos estudos 

foram divididos em revisões de literatura 8 (31%), estudo de 

coorte 5(19%), estudo descritivo 2(8%), estudo observacional 

2(8%), randomizado duplo-cego 2(8%), documento de 

posicionamento 2(8%), grupo focal 1(4%), pesquisa-ação 

1(4%), estudo de caso 1(4%), relatos de casos 1(4%) e revisão 

de literatura com análise de especialistas 1(4%). 

Em relação aos estudos sobre as técnicas de analgesia 

da penicilina benzatina, foram publicados entre os anos de 1998 

e 2015; sendo 1 em 1998 (25%), 1 em 2012 (25%), 1 em 2013 

(25%), e 1 em 2015 (25%). Quanto às bases de dados de 

indexação foram utilizadas a PUBMED com 4 (100%), 

MEDLINE com 2 (50%) e SCOPUS com 3 (75%), com estudos 

sendo encontrados presentes em mais de uma base. 

Dos estudos selecionados 100% foram de fonte 

internacional, 1 em Israel (25%), 1 no Egito (25%), 1 na Arábia 

Saudita (25%), 1 na Nova Zelândia (25%) e 1 na Turquia (25%), 

com um estudo sendo construídos em mais de uma 

nacionalidade. 

Os Qualis dos periódicos foram classificados de acordo 

com a avaliação em enfermagem, medicina I/II ou farmácia e 

conforme disponibilidade da informação. Foram encontrados 

tipo A1 1(25%), B1 1(25%), B2 1(25%) e B4 1(25%). Os tipos 

dos estudos encontrados foram 3 estudos randomizados duplo-

cego (75%) e 1 estudo de coorte (25%). 
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Eixo 2: Evidências relacionadas à administração de penicilina 

G benzatina  

  As evidências encontradas nesta revisão integrativa 

mostraram a penicilina é a droga escolhida como padrão ouro 

para o tratamento eficaz da febre reumática, o que corrobora 

com as diretrizes nacionais e internacionais a respeito a escolha 

terapêutica. 

 

Figura 1. Evidências relacionadas à administração de penicilina 

G benzatina 

 

 

Fonte: Originado da pesquisa, 2018. 
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A Figura 1 apresenta uma síntese das principais 

evidências encontradas à administração de PGB no tratamento 

da FR.  

Quanto a via de administração da penicilina, as 

evidências também discorreram para atenção a vida de 

administração do antibiótico, que precisa ocorrer na 

musculatura intramuscular profunda. 

Isto foi detalhado por Wilson (2013), Wyber et al (2013), 

Mcglacken-byrne et al (2015), Carapetis et al (2016) e Ralph et 

al (2017) que demonstraram que o uso de opções por via oral 

(VO) são consideradas inferiores, menos eficazes e não devem 

ser recomendadas. 

Cabe destacar a importância da atuação da equipe de 

enfermagem na realização da administração da penicilina G 

benzatina, considerando-se todos os cuidados na 

administração de injeções intramuscular, a fim de evitar lesões 

em pele, musculatura e tecidos, além da não garantia do 

tratamento de forma eficaz. Embora possa parecer 

relativamente simples, a técnica pode apresentar complicações 

se realizados inadequadamente (OLIVEIRA et al, 2015). 

Os autores que serviram de base a este estudo 

discorreram diferentes regimes terapêuticos, com 

recomendações variando entre duas a quatro semanas o 

intervalo entre as doses da penicilina G benzatina. Destaque 

para os regimes com intervalos de vinte e um dias ou três 

semanas direcionados como escolha para populações de alto 

risco, ou em caso de recorrências da doença durante regimes 

mais longos (WYBER et al, 2013; MCGLACKEN-BYRNE et al, 

2015; RALPH et al, 2017). 
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Em relação às alergias Kaya et al (2014) mostra que o 

medo de uma reação alérgica grave é uma causa da 

interrupção do tratamento do por parte de crianças, 

adolescentes e familiares. Destacam-se as crianças 

diagnosticadas como alérgicas não realizam testes específicos 

e possuem um diagnóstico falso positivo para alergias. Este fato 

chama a atenção, pois há necessidade de investigação das 

alergias, pois o antibiótico para o tratamento da febre reumática 

é gerador de muitas reações do tipo vasovagal, tais como a 

síncopes, vertigens, náuseas e/ou cefaleia, que são reações 

comuns após à administração da penicilina IM. 

Somente 0,18% dos pacientes classificados como 

alérgicos apresentaram hipersensibilidade imediata à 

penicilina, sem ocorrência de anafilaxia (KAYA, 2014). 

Já Wilson (2013) identificou em sua pesquisa que a taxa 

de anafilaxia foi de 1,2 a cada 10.000 administração de 

penicilina G benzatina. 

Para além dos achados sobre as evidências padrão ouro 

do uso da penicilina G benzatina, há uma pequena frequência 

de crianças de adolescentes que apresentam alergia a este 

antibiótico. Nesse sentido, para pacientes com alergia 

comprovada à penicilina o tratamento poderá ser realizado com 

outras drogas como a azitromicina, sulfonamida, eritromicina, 

roxitromicina e macrolídeos ou azalido (DAYEM et al, 2014; 

RALPH et al, 2017; BARIK R, 2017).  

No que diz respeito à adesão ao tratamento, as 

evidências encontradas consideram que uma adequada 

adesão do tratamento é considerada aquela que atinge no 

mínimo 80% das doses previstas. Destacam ainda que o 

alcance deste percentual implica na redução da 

morbimortalidade, na carga da doença, na gravidade da DCR 
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as lesões valvares além de apresentar melhora na função 

valvular (HARAN et al, 2018; CARAPETIS et al, 2016; MUSOKE 

et al, 2013; RALPH et al, 2013; OKELLO et al, 2017; ZUHLKE 

et al, 2017).  

Por outro lado, quando a terapêutica for inadequada, não 

ultrapassando a regularidade de no mínimo 80% das doses 

prescritas, há limitações na eficácia do tratamento, podendo 

acarretar na incidência de lesões valvares, com aumento da 

demanda de cirurgias cardíacas (KAYA et al, 2014; REMENYI 

et al, 2013). 

 

Eixo 3: Evidências relacionadas às técnicas de analgesia para 

administração de penicilina B benzatina 

 

Vivências dolorosas trazem desconforto e repúdio por 

quem as experimentam. As crianças e adolescentes sentem dor 

tanto quanto um adulto, pois as vias da dor e dos sistemas 

neuroquímicos associados à transmissão e modulação da dor 

mesmo presentes, de forma ativa e intacta, têm os mecanismos 

de controle inibitório da dor de forma imatura (BLASI et al, 2015 

apud LEÃO et al., 2008; WHALEY; WONG, 2007).  

Segundo Wyber et al (2016) a presença constante da dor 

na administração da penicilina G benzatina IM pode estar 

relacionado à baixa adesão e interrupção ao tratamento que 

tem sido considerado um persistente desafio pelos profissionais 

médicos e enfermeiros.  

Diante da persistência da dor promovida pela 

administração da penicilina G benzatina, cabe destacar a 

necessidade de garantia do tratamento, incluindo 

possibilidades de cuidado de enfermagem na administração do 

injetável intramuscular. Para tanto, faz-se necessário adequar 
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as salas de administração deste antibiótico com insumos 

farmacológicos e não-farmacológicos, que contribuem na 

redução ou ausência da dor vivenciada por crianças e 

adolescentes com febre reumática.  

Esta pesquisa encontrou as evidências farmacológicas e 

não farmacológicas para redução da dor na administração da 

penicilina G benzatina. Dentre as técnicas de analgesia, o uso 

do anestésico lidocaína a 1% sem vasoconstritor pode ser 

utilizado como diluente, no volume de 3,2 ml, assim como 

utilização do referido anestésico para a administração, com 

volume de 0,25 ml na concentração de 2% (RUSSEL et al, 

2013; AMIR et al, 1998; MORSY et al, 2012). 

Ainda em relação às técnicas de analgesia o uso de 

aparelho vibratório com sensibilidade térmica Buzzy® e a 

pressão manual antes da administração do injetável foram 

descritas como métodos não-farmacológicos para alívio da dor 

(DERYA et al, 2015; RUSSEL et al, 2013). 

A figura 2 apresenta uma síntese das principais 

evidências sobre as técnicas de analgesia no tratamento da 

febre reumática encontradas nos estudos. 

 Diante dos métodos farmacológicos e não-farmacológico 

para redução da dor em crianças e adolescentes que fazem uso 

mensal de penicilina G benzatina, Russel (2013) destaca que 

as técnicas podem ser utilizadas conjuntamente ou de forma 

individual. Há evidências que estas intervenções analgésicas 

abordadas apresentaram em sua totalidade reduções 

importantes do nível dor (RUSSEL et al, 2013; AMIR et al, 1998; 

DERYA et al, 2015; e MORSY et al, 2012). 
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Figura 2. Evidências relacionadas às técnicas de analgesia na 

administração de penicilina G benzatina 

Fonte: Originado da pesquisa, 2018. 

 

Cabe destaque ainda, que a utilização da lidocaína sem 

vasoconstritor como o método farmacológico, não foi causou 

nenhum dano em relação à potencial toxicidade, com registro 

nulo de caso registrado, além de não interferir com as 

concentrações séricas da penicilina durante as vinte e quatro 

horas dos dias, ao longo do mês (AMIR et al., 1998; MORSY et 

al, 2012). 

Ao se analisar as evidências dos métodos não-

farmacológicos, Derya (2015) e Russel (2013) destacaram em 

seus estudos que as intervenções abordadas antes da 

administração da penicilina G benzatina, apresentaram 

reduções importantes do nível dor com média de 3/10 pontos 

nas escalas de dor. 

Como destaque para a redução da dor a partir da 

utilização do método não-farmacológico, a utilização o Buzzy™, 
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que é um dispositivo que tem o tamanho da palma da mão e 

usa a tecnologia CoolPuse™ que alia os benefícios da vibração 

em alta frequência com bolsas de gelo. Vários estudos clínicos 

comprovaram que o Buzzy™ diminui sensivelmente a dor da 

picada de agulhas (RUSSEL et al, 2013). 

 

Figura 3. Dispositivo vibratório com sensibilidade térmica 

(Buzzy™) 

 

 
Fonte: http://www.buzzy4shots.com.br/page17/index.html 

 

A vibração e o gelo criam diferentes sensações que 

estão relacionados a teoria do portão ou controle da dor. Esta 

teoria admite existir nos cornos posteriores medulares um 

mecanismo neural que comporta como um portão, podendo 

aumentar ou diminuir o débito dos impulsos transmitidos desde 

as fibras periféricas ao sistema nervoso central. O influxo 

somático submete-se, pois, à influência reguladora do portão, 

mesmo antes de criar uma percepção à dor e consequente 

reação (COUSINS, 2003).  

Para tanto, a utilização do dispositivo vibratório com 

sensibilidade térmica Buzzy™ funciona como mecanismo 

semelhante a teoria do portão ou controle da dor à medida que 
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ao ser enviado para o cérebro informações de movimento e de 

frio o portão se fecha para a dor.  
 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa revelou que dentre os países que 

apresentam maior produção sobre o tema são Austrália, 

seguido de Nova Zelândia, Índia, Uganda, África do Sul, EUA, 

Reino Unido, Namíbia, Bélgica, Jamaica, Turquia, Peru, Suíça, 

Fiji, Gâmbia e Egito. 

No que se refere aos tipos dos estudos, as revisões de 

literatura foram em maior quantidade, seguido de estudos de 

coorte, randomizado duplo-cego, descritivo, observacional, 

documento de posicionamento, grupo focal, pesquisa-ação, 

estudo de caso, relatos de casos e revisão de literatura com 

análise de especialistas. 

 Os estudos que serviram de base a esta revisão 

identificaram que a penicilina via IM possui comprovada 

efetividade superior à sua própria formulação oral e demais 

categorias sugeridas e deve ser realmente escolhida como a 

droga de padrão ouro para combate aos EBGAs no tratamento 

da FR, à exceção única dos casos de alergia comprovada à 

penicilina. 

As evidências apresentadas elencaram com destaque o 

medo de uma reação alérgica, somado-se a dor do antibiótico 

são as principais causas de interrupção do tratamento.  

 Considerando-se que o desconforto da dor é sentido por 

crianças e adolescentes a cada três semanas por mais de uma 

década, as técnicas de analgesia foram evidenciadas nesta 

pesquisa como importantes ferramentas a ser implantadas nos 
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serviços de saúde que apresentam esta demanda nas salas de 

medicação. 

Desse modo, tem-se como desafio a realização de 

pesquisas que auxiliem quantificar a dor de crianças e 

adolescentes que fazem uso regular de penicilina G benzatina, 

a fim de maior adesão ao tratamento e menor frequência das 

complicações da febre reumática. 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo identificar e 
discutir as percepções de enfermeiros sobre a longitudinalidade 
do cuidado na consulta do crescimento e desenvolvimento da 
criança. Trata-se de um estudo descrito e exploratório de 
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Realizado na 
cidade de Tangará/RN. A amostra da pesquisa foram de 07 
enfermeiros, contudo com a aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão apenas 05 enfermeiros das Estratégias de Saúde da 
Família participam da pesquisa. A análise de dados foi realizada 
por meio da Análise de Conteúdo de Bardin que culminou na 
criação de duas categorias, a primeira com o propósito de 
entender a Consulta de enfermagem no acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento da criança, onde os 
enfermeiros mantem as consultas com agendamento em 
algumas unidades de forma diferenciada, a segunda com 
finalidade discutir sobre percepção dos enfermeiros acerca do 
que é o cuidado longitudinal, onde identificou que todos os 
enfermeiros tem uma percepção coerente acerca do que é 
cuidado longitudinal e tentam manter através da ambiência, 
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ações educativas, shantalas, entre outros esse cuidado. O 
cuidado longitudinal proporciona vinculo, e uma assistência 
duradoura proporcionando uma assistência integral, visão 
holística, sendo um cuidado que se prolonga ao longo de 
tempo, do usuário, da família e da coletividade, estabelecer 
ações terapêutica mesmo com ausência da doença, 
promovendo saúde e prevenindo doença. 
Palavras-chave: : Crescimento e desenvolvimento. 

Enfermeiro. Puerpério. 

 

INTRODUÇÃO  

  

As estratégias relacionadas à saúde materno-infantil são 

demasiadamente importantes, pois além de cuidar da saúde da 

mulher relaciona também com as causas de mortes infantis, 

visto que as principais causas pode-se dividir em dois grupos, 

esse primeiro grupo estão ligadas ou a complicações 

relacionadas aos agravos na gestação que acabam levando a 

um parto pré-maturo e, o segundo, por doenças infecciosas. 

(ALMEIDA et al., 2016). 

Portanto são necessárias políticas que contemplem 

cuidados a esses fatores, desse modo, a implantação da rede 

cegonha, conta com a parceria entre estados e municípios, e é 

o conjunto de ações que envolvem desde atenção a gestante, 

ao parto até a assistência integral a saúde da criança, com 

ênfase nos primeiros dois anos de vida, e principalmente o 

período neonatal, garantindo uma assistência humanizada, e 

uma prática baseada em evidências (BRASIL, 2012). 

Segundo Baratieri et al. (2014) esse cuidado continua na 

ESF com a consulta de puericultura onde o enfermeiro 

acompanha o desenvolvimento antropométrico e cognitivo da 
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criança, vigia a cobertura vacinal, e estimula o aleitamento 

materno.  

Esse acompanhamento é de suma importância, pois a 

cerca de 70% das mortes de criança até um ano, ocorre até o 

27° dia de vida. Ou seja, pode-se ocorrer fora do âmbito 

hospitalar, por isso a grande importância da primeira consulta 

nos primeiros dias de vida da criança, pois assim podem-se 

identificar sinais e sintomas com o acompanhamento 

sistematizado (BARATIERI et al., 2014). 

Por isso a necessidade que o cuidado, aconteça na ESF 

logo após a chegada do binômio a residência, ou até uma 

semana pós-parto, com a visita domiciliar puerperal e do recém-

nascido, fornecendo orientações e ofertar ações de cuidado 

com a saúde do binômio (BRASIL, 2012). 

O impacto das ações na saúde da criança, e a 

vulnerabilidade da assistência a crianças menores de dois anos 

de idade, e a relevância dos profissionais de saúde em entender 

as necessidades da criança, mãe e família, tem que se levar em 

consideração no intuito de proporcionar um atendimento 

singular, pautada na humanização, garantindo os direitos da 

criança e exercendo a vigilância do desenvolvimento infantil 

(REICHERT et al., 2015). 

Conforme Soares et al. (2016) a consulta de enfermagem 

vem com a importância de acompanhar criteriosamente o 

crescimento e o desenvolvimento da criança pela equipe de 

saúde da APS, envolvendo uma somatória de cuidados 

preventivos, com um olhar holístico que se perpetue além da 

criança, para a mãe e a família onde está criança está inserida, 

adequando a consulta à realidade estabelecida, e em uma 

eterna busca para compreender as necessidades individuais e 

suas particularidades. 
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  Desse modo, dentro da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) têm-se programas que tentam assegurar a 

longitudinalidade do cuidado, dentre eles o ministério da saúde 

lançou em 1984 o programa de assistência integral à saúde da 

criança que é considerado prioridade da população, com o 

intuito de amenizar os agravos prevalentes nesse ciclo de vida 

(SOARES et al., 2016). 

Para entender o diferencial da consulta longitudinal, e 

preciso entender o conceito amplo de saúde, e não apenas 

como a ausência da doença. Assim o atendimento longitudinal, 

ajuda na melhora do relacionamento entre a equipe e a 

comunidade, previne o adoecimento, aumentando a 

disponibilidade da equipe em atender a demanda, aumenta a 

resolutividade na atenção primaria, estabelecendo uma 

interação entre as partes na construção do cuidado (SOUZA et 

al., 2017). 

Desse modo torna-se necessário aos enfermeiros 

entender que o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento se configura como um eixo central, onde a 

partir daí pode-se estabelecer ações de promoção à saúde da 

criança, através do atendimento integral da saúde da criança o 

enfermeiro pode entender diversas dimensões, como culturais, 

socioeconômicas, não apenas as biológicas. 

 Diante disso, formulou-se a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as percepções de enfermeiros sobre a 

longitudinalidade do cuidado na consulta do crescimento e 

desenvolvimento da criança? 

Portanto, tendo em vista a magnitude do papel do 

enfermeiro, frente ao desenvolvimento das ações de promoção 

da saúde e prevenção na APS, e ao entender a importância das 

consultas de crescimento e desenvolvimento, o presente 
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trabalho poderá fornecer aporte para os profissionais que fazem 

parte da ESF, em especial o enfermeiro, tornando a assistência 

de enfermagem à criança, com ênfase na faixa etária de 0 a 2 

anos, mais efetiva, no intuito de tornar a assistência de 

enfermagem mais humanizada e holística. 

Então, o presente trabalho tem como objetivo identificar 

e discutir as percepções de enfermeiros sobre a 

longitudinalidade do cuidado na consulta do crescimento e 

desenvolvimento da criança. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descrito e exploratório de 

abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. De acordo com 

Yin (2009) o estudo de caso é uma abordagem metodológica 

de investigação com o intuito de explorar, compreender ou 

descrever os fenômenos em seus contextos complexos, 

proporcionando ao investigador apreender os fatos in lócus de 

forma profunda e global. 

Realizado na cidade de Tangará - RN, foco do estudo, 

que possui atualmente, segundo o IBGE, uma população 

estimada em 15.866, com densidade demográfica 39,72 

hab./km². Com relação à saúde encontra-se com a taxa de 

mortalidade infantil de 12.61/1000 (BRASIL, 2017). 

Segundo dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) a cidade em questão 

possui 09 estabelecimentos de saúde ativos, que são: 01 

hospital, 01 farmácia pública e 07 Unidades de saúde da família 

(BRASIL, 2018). 

Os sujeitos da pesquisa são os profissionais de 

Enfermagem (enfermeiros) que trabalham nas Unidades 
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Básicas de Saúde da Família, totalizando 07 profissionais. 

Onde todos foram questionados sobre a disponibilidade de 

participar da pesquisa, dentre eles apenas 05 participaram, pois 

dois encontravam-se de férias, no período da coleta de dados. 

O critério de inclusão para os sujeitos da amostra 

investigada se constituiu de ser Enfermeiro que trabalha nas 

Unidades Básicas de Saúde da Família há pelo menos 06 

meses no estabelecimento, pois esse fato faz com que o 

profissional tenha um maior conhecimento sobre a dinâmica 

dos processos de produção do serviço e de saúde.  

O critério de exclusão abrangeu profissionais técnicos de 

enfermagem, bem como, os das demais áreas de atuação 

multidisciplinar, como médicos, técnicos administrativos, 

psicólogos, terapeutas, nutricionistas entre outros. Também 

estavam inclusos nesse critério aqueles que se encontravam 

temporariamente afastados do serviço, por motivos diversos, 

durante a pesquisa e que assinavam o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

Desse modo, após o critério de inclusão e exclusão ficou-

se com uma amostragem de 05 enfermeiros, que responderam 

a uma entrevista semiestruturada, que consiste em um meio de 

comunicação verbal e coleta de informações sobre um tema 

específico com a finalidade de construir informações 

pertinentes para o objeto de pesquisa (MINAYO, 2007).  

Onde os dados serão ordenados e classificados para 

depois serem analisados pelo método de análise temática, 

tendo como referencial teórico o aporte da literatura nacional 

sobre processo de trabalho em saúde/enfermagem e a literatura 

referente ao processo de cuidar do enfermeiro na consulta de 

crescimento e desenvolvimento infantil. 



PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS SOBRE A LONGITUDINALIDADE DO 
CUIDADO NA CONSULTA DE PUERICULTURA 

 
 

A análise temática demonstra-se útil no presente estudo, 

pois possibilita a abordagem que ultrapassa aquilo que é 

manifestado nas falas, atingindo a relação das categorias com 

as estruturas sociais e com os problemas da pesquisa. Bardin 

(2011) observou que do ponto de vista operacional a análise de 

conteúdo parte de literatura prévia para atingir o nível mais 

aprofundado e para isso esta técnica relaciona a estrutura dos 

textos, analisando-a com os fatores que determinam suas 

características.  

Destaca-se que o presente estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o nº de CAAE 

96604518.4.0000.5537. 

De igual modo, foi apresentado aos profissionais o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  À 

Secretaria Municipal de Saúde foi apresentada a declaração da 

instituição para liberação da pesquisa. Ao responsável do Setor 

onde a pesquisa foi desenvolvida, apresentou-se a carta de 

responsabilidade. 

É importante destacar que, visando garantir-lhes o sigilo 

da identidade, aos participantes arrolados na pesquisa foi 

atribuída a sigla (E1, E2, E3…) de entrevistados de acordo com 

a ordem da entrevista.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Desse modo, o resultado do trabalho consta da formação 

de 2 categorias a partir da análise temática de Bardin, quais 

sejam: entender a Consulta de enfermagem no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança, e a segunda tem por finalidade discutir sobre a 

percepção dos enfermeiros acerca do que é o cuidado 
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longitudinal e quais estratégias são utilizadas para manter 

esses cuidados. 

Dessa forma a construção dos resultados parte dos 

aspectos essenciais dos discursos dos enfermeiros. 

 

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO 

DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

A Puericultura tem como objetivo o acompanhamento do 

crescimento antropométrico, e desenvolvimento cognitivo, 

analisar a cobertura vacinal, incentivar o aleitamento materno, 

guiar a iniciação da alimentação complementar, e prevenir as 

doenças que mais acometem crianças, como por exemplo, as 

doenças diarreicas, e infecção respiratória. Bem como atender 

outras necessidades da criança tais como higiene, sono, afeto, 

amor, solicitude e segurança (BARATIERI et al., 2014). 

 Segundo Reichert et al. (2016), o acompanhamento da 

criança é primordial para se alcançar uma melhor qualidade de 

vida da população infantil, pelo potencial de detecção precoce 

de possíveis agravos, sobre tudo se destaca a importância do 

enfermeiro na vigilância da saúde da criança. 

A consulta de enfermagem na consulta de crescimento e 

desenvolvimento da criança deve ser visto como uma estratégia 

de promoção à saúde, sendo de grande relevância a orientação 

à mãe sobre o cuidado da criança (BARATIERI et al., 2014). 

De acordo com Almeida (2016) atualmente a realidade 

encontra na atenção primaria à saúde a consulta de 

crescimento e desenvolvimento é desenvolvida pelo enfermeiro 

o que  proporciona a oportunidade de estimular o vínculo e a 

corresponsabilização para com a saúde infantil. Normalmente 

são momentos encontros agendados, delineado através do 
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diálogo e na educação em saúde, organizados para 

acompanhar a criança com longitudinalidade. 

São recomendados setes consultas no primeiro ano e 

dois no segundo, a consulta de enfermagem é um espaço 

propício para promover o vínculo e proporcionar mudanças 

positivas no cuidado (SOARES et al., 2016). 

Verificou-se que todos os enfermeiros mantêm o 

atendimento através do agendamento, diferenciando-se no 

modo de agendamento, onde alguns seguem o modelo 

recomendado pelo ministério da saúde e outros não. Como se 

pode observar na fala dos entrevistados: 

 
O retorno à gente faz conforme o ministério da 
saúde, a gente faz à primeira consulta na visita 
puerperal, nessa visita puerperal a gente já marcar 
o primeiro cd para um mês de vida... Depois com 
2 meses, depois com 4, 6, 9, e um ano (E3). 
Inicialmente eu fazia todo mês, mas quando 
estava com uma demanda maior comecei a 
marcar de acordo com o calendário do ministério 
da saúde, de 1 mês, 2, 4,6, 9, 12 e ai eu intercalo 
essa consulta com a médica da unidade, eu faço 
uma consulta ela faz a seguinte (E2). 
A gente faz no primeiro ano de vida mensal, e no 
segundo ano de vida a gente faz a cada dois 
meses, e do 3° ao 5° ano de vida a gente faz 
anualmente... Garantindo o menor espaço de 
tempo entre as consultas, em virtude de estarmos 
em uma área que temos o nosso perfil 
socioepidemiografico, é uma área mais carente, é 
uma área mais periférica e acaba que a gente 
identifica muitos casos de não querer fazer o 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses, 
desse desmame precoce, como também, da 
inserção, é da introdução alimentar de maneira 
errônea (E4). 
O agendamento agora eu faço, eu faço no primeiro 

mês, com 2 meses, com 4 de acordo com o 
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ministério, com 4 com 6 e depois com 9. Só que eu 

vou tentar mudar isso. Porque chegou a médica 

nova...agora a gente vai fazer todo mês... Tem uns 

que já estão sendo assim, os mais novos (E5). 

 

Muitos eventos influenciam na marcação da consulta de 

enfermagem de acompanhamento e desenvolvimento da 

criança, a demanda da unidade, o trabalho em equipe, e o perfil 

socioepidemiologico da área onde a ESF esta inserida, desse 

modo algumas mantém esse cuidado de forma diferenciada ao 

proposto pelo ministério. 

Não há estudos decisivos que avaliem o impacto e o 

número ideal de consultas para crianças assintomáticas, assim 

sendo para garantir uma assistência de promoção e prevenção 

de saúde (BRASIL, 2012). 

Algumas situações justificam a puericultura com mais 

frequência do que o recomendado pelo ministério, e cabe ao 

profissional enfermeiro na consulta de enfermagem essa 

avaliação, sendo exemplos de situação justificáveis para a 

maior frequência dessa família a unidade, em relação a 

crianças: baixo peso ao nascer, pré-maturidade, má formação; 

e fator relacionado à mãe tem a dificuldade em amamentar, a 

despreparo para cuidar do bebê; outros fatores que influencia é 

a situação socioeconômica, higiene precária, e o perfil 

socioepidemiologico (BARATIERE et al., 2014). 

Na vigilância do desenvolvimento infantil dois momentos 

são principais: o primeiro na primeira semana de vida do recém-

nascido (RN) onde se realiza os cuidados e as ações na visita 

domiciliar, e o segundo no acompanhamento detalhado do 

crescimento e desenvolvimento da criança, com foco no 

primeiro ano de vida (DIAS, 2017). 



PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS SOBRE A LONGITUDINALIDADE DO 
CUIDADO NA CONSULTA DE PUERICULTURA 

 
 

É necessário entender a importância dessa consulta uma 

vez que permite que no mesmo espaço de tempo o profissional 

possa avaliar o crescimento e desenvolvimento, calendário 

vacinal, incentivo ao aleitamento materno, introdução alimentar.  

 
Primeiro a gente pesa, ver o tamanho, o perímetro 

cefálico, aí eu vou ver a questão do 

desenvolvimento né? Depois de ver o crescimento 

aí eu vou ver os estímulos dela, todos aqueles 

estímulos eu gosto muito de usar a caderneta por 

que nem sempre a gente lembra-se de tudo, e na 

caderneta tem muita coisa aí eu vou uso a 

caderneta para acompanhar, depois que eu vejo 

essa questão da alimentação que eu acho muito 

importante, vou trabalhar também a questão de 

higiene, vacinas se está em dias se não está, aí se 

tiver algum exame para pedir eu também aproveito 

(E5). 

Fazendo a anamnese dessa criança, pedindo 

informações à mãe como está, avaliando a 

caderneta, faz o registro das medidas 

antropométrica, também do desenvolvimento 

neuropsicomotor, avaliando o marcos esperados 

para aquela faixa etária, após fazer anamnese eu 

faço a avaliação clinica da criança, o exame físico 

cefalocaudal, e aí por ultimo faço a avaliação dos 

reflexos esperados para cada para a idade (E4). 

Na anamnese buscamos entender a realidade da 

criança, no que diz respeito à casa , água , 

alimentação e eliminações . Depende da idade 

para abordar determinados assuntos. Pretende 

descobrir com a mãe se a criança possui alguma 

queixa. Procuramos saber se esta em dia com a 

situação vacinal, e também a suplementação de 

vitaminas e sulfato ferroso (E1).  
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A consulta é dividida em vários momentos primeiro a 

anamnese neste momento é importante facilitar  a 

comunicação, saber ouvir, ter empatia, falar de forma clara. O 

exame físico por sua vez faz necessário avaliar toda a criança, 

alguns parâmetros são utilizados na avaliação do crescimento, 

os registros do peso, perímetro cefálico da criança, da estatura 

e do comprimento, aferidos nos gráficos de crescimento 

(BRASIL, 2012). 

Toda criança deve receber ainda na maternidade a 

caderneta de saúde da criança permite o registro correto e 

completo das informações relacionada à saúde da criança, 

onde deve haver dados de identificação, historia obstétrica e 

neonatal, alimentação, crescimento e desenvolvimento, saúde 

visual, auditiva e bucal, além da imunização e intercorrências. 

Para isso a caderneta possui locais específicos para o registro, 

como  tabelas e gráficos, que direciona a avaliação 

antropométrica, e neuropsicomotor (BARATIERI et al., 2014).   

Outros temas que também devem ser abordados durante 

a consulta é o que se refere à prevenção de acidentes, os 

profissionais da saúde devem alertar a família quanto à 

possibilidade de morte súbita em crianças no primeiro ano de 

vida, principalmente nos primeiros seis meses (BRASIL, 2012). 

Promover orientações sobre o posicionamento correto 

para dormir, e a ornamentação do berço,  não havendo objetos 

macios ou lençóis, prevenções de infecções através da 

lavagem da mão de todos que entram em contato com o bebê, 

incentivo a atividade física a partir dos dois anos, e alimentação 

saudável, incluindo incentivo ao aleitamento materno (BRASIL, 

2012). 

Dias (2017) Garante que a promoção da saúde integral 

da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de 
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agravos contribuem para a melhor qualidade de vida da criança, 

e as consultas são momentos de educação em saúde e uma 

oportunidade para que os profissionais oriente cada mãe de 

maneira individual. Alem de permitir o diagnostico precoce. 

Entende-se que muito já se avançou a cerca do cuidado 

com a criança, diminuindo a morbimortalidade infantil, além 

disso, a consulta de puericultura do enfermeiro, também auxilia 

em identificar doenças ou limitações que poderá aparecer 

futuramente. Diante disso nota-se a importância da vigilância à 

saúde integral da criança, a necessidade da assistência de não 

ser fragmentada, e a corresponsabilidade do enfermeiro no 

processo de cuidar (LEÓN, 2015). 

O impacto das ações na saúde da criança, e a 

vulnerabilidade da assistência a criança, primordialmente 

menores de 2 anos de idade, e a relevância dos profissionais 

de saúde, em especial o enfermeiro,  em entender as 

necessidades da criança, da mãe, da  família, e da comunidade 

onde a criança está inserida,  tem que se levar em consideração 

no intuito de proporcionar um atendimento singular, pautada na 

humanização, garantindo os direitos da criança e exercendo a 

vigilância do desenvolvimento infantil (REICHERT et al., 2015). 

 

O CUIDADO LONGITUDINAL: AS PERCEPÇÕES DOS 

ENFERMEIROS 

 

É de fundamental importância o entendimento dos 

profissionais de saúde a cerca do cuidado longitudinal para que 

os mesmos consiga mantê-lo, sobre tudo o enfermeiro, desse 

modo é preciso entender o conceito do que é o cuidado 

longitudinal. 
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Que segundo Silva et al. (2017) a consulta longitudinal 

refere‐se ao aporte de cuidados integrais oferecidos pela 

equipe de saúde, os quais se prolongam ao longo do tempo, do 

usuário a família e a comunidade, estabelecendo cuidados 

terapêuticos, sem necessariamente a presença da 

enfermidade, construindo um vinculo com responsabilidade, em 

um ambiente humanizado, harmonioso. 

 

Quanto ao cuidado longitudinal eu compreendo 

como o cuidado que se da em especialmente um 

ambiente propicio a esse cuidado... é o cuidado 

continuado e que se dar ao cliente garantindo um 

vinculo, entre profissional e cliente de modo que a 

gente possa acompanha-lo, conhecendo toda 

história clinica ... e assim podendo tratar de forma 

... Mais precoce possível, ao identificar alguma 

alteração, ou apenas fazer atividades de 

prevenção de doenças... (E4). 

O que eu entendo de cuidado longitudinal é... a 

relação entre paciente... essa relação seja 

continua... que seja uma relação de confiança que 

realmente seja resolutiva, que por exemplo no 

primeiro mês ela venha que eu consiga traze-la no 

segundo. E assim sucessivamente (E3). 

... Mas longitudinal quando agente consegue ter 

um acompanhamento mais duradouro em todas as 

fases da vida (E2). 

 

Pontua-se que o conceito dos enfermeiros estão de 

acordo com o encontrado na literatura uma vez que Silva et al. 

(2017) considera que o cuidado longitudinal se refere a  garantir 

a continuidade dos cuidados para com as crianças simplifica-se 

em três tarefas básicas: resolutividade, comunicação e 

responsabilização, devem ser pautadas na observação da 
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integralidade, e estabelecer relações terapêuticas, sem 

necessariamente à presença da doença. 

Esse cuidado longitudinal é de fundamental importância 

para se mantiver o cuidado, é indispensável que o profissional 

de saúde estabeleça um vinculo com a família e a criança. A 

atitude de estabelecer canais de comunicação para favorecer a 

relação, formando parceria, ganhando confiança, facilita todo o 

processo, sendo possível a divisão de tarefas e de 

responsabilidades (BRASIL, 2012). 

 Visto que o cuidado longitudinal é entendido como a 

relação entre profissional de saúde, nesse caso o enfermeiro, e 

o paciente, ou seja, a criança e a família entende-se que a 

família deve manter um vinculo com a ESF, sendo que é de 

responsabilidade dos profissionais fazer com que essa família 

se sinta bem em frequentar a ESF, desmistificando a ideia que 

as unidades de saúde, são para pessoas doentes, desse modo 

cabe os profissionais de saúde traçar estratégias para 

manutenção deste cuidado. 

 
Eu costumo fazer minhas consultas pela manhã... 
Devido a ser mais frio, então eu percebo que tem 
uma maior quantidade de crianças, do que quando 
é feito pela tarde, por causa do sol (E3). 
Expandir a consulta de crescimento e 
desenvolvimento para as casas na visita 
domiciliar, principalmente quando vamos a uma 
comunidade distante (E1). 
Aqui eu tento em relação a recursos de matérias, 
deixar minha sala atrativa, como a sala de vacinas, 
adesivos, com brinquedos já cheguei a colocar 
musicoterapia nas consultas para atrair as 
crianças (E3). 

 

Não foram encontrados na literatura estudos que 

mostrem o horário adequado para realização da consulta de 
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puericultura, de todo modo deve-se levar em conta diversos 

fatores, relacionados com o perfil dos usuários da ESF. 

O horário mais adequado é aquele que se consegue 

realizar o cuidado, desse modo o enfermeiro deve está atento 

à família para entender suas peculiaridades, e fornecer um 

horário possível dessa criança realizar esse cuidado, assim 

como também o local, o local deve ser harmonioso, e que seja 

propicio de realizar o cuidado, desse modo à visão do 

enfermeiro sobre essas variáveis pode ser primordial para 

determinar a longitudinalidade do cuidado. 

O cronograma da unidade deve levar em consideração a 

comunidade onde a equipe está inserida, por isso é importante 

uma patacão dos horários de atendimento visando a maior 

captação de pessoas, desse modo todos os programas devem 

ter o cronograma pautado nas necessidades dos usuários, e 

também visando à necessidade individual esse cronograma 

pode e deve ser flexível (FARIA et al., 2017; SILVA, 2016). 

Abordagem da criança em seu domicilio expande a 

capacidade de atuar na promoção e prevenção da saúde, e 

consegui capitar necessidades especiais em tempo oportuno 

(DIAS, 2017). 

  As visitas domiciliares deve ser prioritariamente 

destinadas as gestantes, puérperas, e recém-nascidos, 

posteriormente a isso o ideal é que as consultas de crescimento 

e desenvolvimento sejam realizadas nas unidades, porém não 

é errado fazer essas consultas a domicilio, mas essas devem 

ser pactuadas com a família de acordo com as necessidades 

da família, avaliação da situação de riscos, e fatores que 

influenciam a saúde da criança (BRASIL, 2012). 

 Lembrando que a visita domiciliar não é de 

responsabilidade apenas do agente comunitário de saúde, é 
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uma estratégia que pode ser realizada  por toda equipe, 

enfatizando que a visitas domiciliares, deve ser realizada de 

acordo com a necessidade, e deve principalmente, aproveitar 

para analisar o meio onde a criança está inserida, pois isso são 

fatores determinantes da saúde  (BRASIL, 2012; DIAS, 2017; 

SILVA et al., 2017). 

O ambiente mais harmonioso, com uma boa 

luminosidade, ajuda na interação dos usuários, o conforto, e o 

equilíbrio do ambiente ajudam no processo de  produção de 

saúde, a ambiência é criar um ambiente propício para a 

promoção da saúde, a cor, o som, e a luminosidade são fatores 

que influenciam no cuidado fazendo com que esses usuários se 

sinta mais bem acolhidos (RIBEIRO; GOMES; THOFEHRN, 

2014). 

A ambiência contribui significativamente para o processo 

de produção de saúde sendo um lugar de encontro de pessoas. 

São espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis de acordo 

com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada 

serviço (BRASIL, 2013). 

 

Então assim a gente tem que entender o lado 

cultural, o lado social de cada paciente, então 

assim eu não vou instruir como o ministério da 

saúde recomenda e simplesmente se ela não fizer 

dessa forma eu ignorar ela. Eu já... É dizer 

totalmente que ela está fazendo errado por que se 

eu for dessa totalmente contra as ideias dela, 

possivelmente ela não vai está comigo nas 

próximas consultas, então assim eu tento orientar 

e tentar de forma que ela mude, mas assim 

considerando todo o aspecto sócio-cutural (E3). 

A gente tenta juntar alguns grupos e faz Shantala, 

para bebê para incentivar essa mãe ao cuidado, 
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esse estimulo também do cuidado aumento de 

vinculo, e também da maior qualidade ao bebe 

garantindo o maior conforto e também ações 

educativas que possa tá trazendo essa mulher a 

unidade e essa criança, alguma ação educativa 

para tentar convencer e mostrar a importância que 

na verdade a unidade não é para vim em sentido 

só de doença, a população tem que ser 

participativa no processo (E4). 

 

A xantada é uma técnica milenar de origem indiana, que 

foi descoberta por Frederick Le Boyer, por volta da década de 

70, ao viajar para a  Índia ele pode observar em uma aldeia uma 

mulher fazendo massagem em seu bebê, encantado com a 

técnica ele batizou aquela massagem com o nome da mulher 

Shantala. Após isso muitos estudos sugiram sobre os 

benefícios dessa massagem (LOPES; PEREIRA, 2018; 

FERREIRA et. al, 2017). 

A Shantala é o conjunto de movimentos totalizando 21 

que estimulam vários pontos. Essa estimulação promove 

desenvolvimento psicomotor, estimula  à produção de enzimas 

essenciais a síntese proteica, e ativa substancia que são 

responsáveis pela ativação da diferenciação de linfócitos T, 

além de estimular o vinculo, o bebê que recebe o toque 

materno, tem mais facilidade de lhe dar com situações novas, 

assim a xantada trás benefícios físicos emocionais e psíquicos 

(LOPES; PEREIRA, 2018; FERREIRA et. al, 2017). 

Essa técnica trás benefícios mútuos para mãe e também 

para o bebê, no bebê ativa neurotransmissores responsáveis 

pela sensação de alegria, favorecendo o sono, a amamentação, 

diminui as cólicas, e a carência afetiva do bebê. Alem de ser 

uma técnica de baixo custo, que não precisa de aparatos 
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tecnológicos (LOPES; PEREIRA, 2018; FERREIRA et. al, 

2017). 

A educação em saúde realizada pelos profissionais de 

saúde contribui de forma significativa na promoção da saúde, 

sendo também uma estratégia de mudança dos hábitos da 

comunidade. Porém para esse processo ser eficaz e eficiente, 

sendo necessária a participação ativa de todos os envolvidos 

no processo, desse modo o educador deve valorizar os 

costumes, crenças, cultura, valores, hábitos e rotina da 

população assistida (DIAS, 2017). 

A educação em saúde deve centralizar na família, assim 

como as demais ações, tornando a mãe/família autônomos 

capazes de prestar a assistência adequada a essa criança, 

enfatizando uma compreensão mais ampla do processo 

saúde/doença, respeitando a cultura e os costumes da família 

(BARATIERI et al., 2014). 

Portanto a longitudinalidade é uma ferramenta de suma 

importância no desenvolvimento da consulta de crescimento e 

desenvolvimento da criança, possibilitando uma melhoria na 

assistência,  consequentemente o profissional enfermeiro 

trabalhando na perspectiva de manter esse cuidado, possibilita 

a elaboração de um plano de ação mais preciso e eficaz, porque 

o cuidado longitudinal fornece aporte para uma assistência 

duradoura e um olhar holístico, que perpassa ao usuário, a 

família e a coletividade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os elementos do cuidado longitudinal são fundamentais 

para a prática da consulta de crescimento e desenvolvimento, 

uma vez que essa criança requer cuidados e monitoramento do 
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seu crescimento e desenvolvimento, que às vezes a mãe não 

tem o olhar de identificar, desse modo o cuidado longitudinal 

perpassa todos os eixos do cuidado, desde a prevenção, 

conseguindo manter um vinculo que faz com que a mãe tenha 

o profissional enfermeiro como alguém que ela possa contar. 

Na assistência a saúde da criança, para atingir a 

magnitude na Atenção Primaria em Saúde, especificamente na 

ESF, deve-se entender o processo de trabalho do enfermeiro 

nesse nível de atenção, bem como corresponsabilizar a família 

por esse cuidado, fazendo com que eles entendam a 

importância desse momento. 

Faz-se necessário  destacar que, os entrevistados da 

pesquisa entendem a essência do cuidado longitudinal, e em 

sua grande maioria tentam de maneira diversa, estabelece-lo. 

Com ações educativas, e até mesmo nas consultas de 

puericultura, mostrando a importância da consulta, e fazendo 

com que os responsáveis entendam que são corresponsáveis 

por esse cuidado. 

A qualidade das consultas e a dedicação dos 

enfermeiros refletem na periodicidade das consultas, 

impactando diretamente na qualidade de vida das crianças no 

município, pois esse entendimento da importância da consulta 

e o vinculo criado, ajuda significativamente na identificação de 

problemas na criança. Em algumas unidades não se encontra 

uma quantidade ideal de consultas de acordo com o 

preconizado pelo Ministério da Saúde, pois ainda encontra-se 

muitos desafios para se mantiver  cuidado. 

Por isso é essencial manter o cuidado longitudinal, pois 

uma vez que se consegue fazer com que o usuário se sinta 

vinculado à unidade, ele dará continuidade ao cuidado e assim 
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também sua família. Desse modo é preciso que o enfermeiro 

veja o seu cuidado de forma duradoura.  

O trabalho em sim foi um grande desafio, pois não partiu 

apenas de um desejo, mas da necessidade e da importância do 

tema, dentre as dificuldades encontradas destaca-se, a 

disponibilidade para realização da pesquisa, pois o horário 

disponível dos entrevistados, não era compatível ao do 

entrevistador, destacando que os entrevistados desde inicio se 

mostrando prontos para fazer parte da pesquisa e foi possível 

atingir os objetivos as vezes que foram procurados. 
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RESUMO: objetivou-se descrever o perfil sociodemográfico de 
idosos vulneráveis à fragilidade. Materiais e Métodos: trata-se 
de um estudo quantitativo, observacional, transversal com 
amostra probabilística de 171 idosos cadastrados em Unidades 
de Saúde da Família do Distrito Sanitário V do município de 
João Pessoa-PB. As entrevistas foram realizadas nos 
domicílios, utilizando questionários previamente elaborados. Os 
instrumentos usados foram roteiro socioeconômico e a Escala 
de Fragilidade de Edmonton (EFS). Os dados coletados foram 
analisados através de análise descritiva, subsidiada pelo 
aplicativo SPSS 20. Resultados: encontraram-se 53 idosos 
vulneráveis à fragilidade, com predominância do sexo feminino 
36 (67,9%), abrangendo a faixa etária de 65 a 69 anos (52,8%), 
viúvos (52,8%), analfabetos (45,3%), arranjo familiar composto 
de cônjuge e filho (26,4) e trigeracionais (24,5%) e renda 
mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos (62,3%). Conclusão: 
as condições de fragilidade e especialmente a pré-fragilidade 
devem ser destacadas na realização de medidas preventivas e 
intervencionistas para retardar e atenuar o declínio funcional, 
visando à promoção do envelhecimento ativo para melhorar a 
qualidade de vida dos mesmos. Portanto, os resultados 
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encontrados sobre o tema devem servir para o direcionamento 
e aprimoramento das políticas de atenção à saúde dos idosos, 
bem como para assistência pelos profissionais envolvidos no 
cuidado dos mesmos, cuja finalidade deve evitar o agravamento 
e a evolução de estágios preliminares de fragilidade para 
situação avançada e suas consequências. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso Fragilizado. 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é complexo e pode ser definido como 

processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, 

universal, não patológico e de deterioração de um organismo 

maduro (BRASIL, 2006a). A velhice é sabidamente 

heterogênea. Há pessoas que envelhecem com boa qualidade 

de vida e saúde, com poucas patologias, com autocuidado 

satisfatório, bons níveis de controle de estresse e satisfação 

com a vida. Em oposição, há outras que experimentam 

inatividade, fadiga, sarcopenia, anorexia, comorbidades e 

sintomas depressivos,que comprometem a qualidade de vida 

na velhice (GARBACCIO et al., 2018). 

O Brasil está passando por um acelerado processo de 

envelhecimento, com profundas mudanças na distribuição 

etária da população (PEGORARI; TAVARES, 2014). Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

estima-se que, no ano de 2020, terão 21,2 idosos para cada 

100 pessoasem idade ativa e, poderá chegar a 51,9 em 2050.  

Gross et al (2018) explicam que diante do aumento 

significativo do índice de envelhecimento no nosso país, tal 

enquadramento obriga a muitas preocupações sociais, de 
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saúde e financeiras. Desta forma, o cenário demográfico revela 

a necessidade de haver respostas específicas para esta “nova” 

geografia populacional (CERTO et al., 2016). 

Para tanto, a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI) situou as pessoas idosas dentre os grupos 

populacionais com maior vulnerabilidade e recomendou que, 

uma vez reconhecida a condição de fragilidade, sejam 

utilizados os recursos locais para minorá-la ou revertê-la 

(BRASIL, 2006b). 

O processo de envelhecimento reúne alterações que, em 

conjunto com o aumento da prevalência de doenças crônicas, 

pode acarretar o aparecimento das síndromes geriátricas, 

dentre as quais a síndrome da fragilidade merece destaque 

(REIS JÚNIOR et al., 2014).  

A fragilidade representa uma síndrome médica 

multifatorial, sendo caracterizada pela diminuição de força, 

resistência e aumento da vulnerabilidade individual para 

desenvolvimento de dependência e/ou morte (LENARDT et al., 

2015). Essas mudanças que definem a fragilidade levam ao 

declínio no funcionamento físico do idoso e os principais 

sistemas que estão envolvidos nesse processo são aqueles que 

mantêm a estabilidade na produção, distribuição e utilização de 

energia (VIEIRA et al., 2017). 

Existem dois grupos internacionais de pesquisa que 

conceituam fragilidade e desenvolvem instrumentos para sua 

operacionalização: um nos Estados Unidos e outro no Canadá. 

Para o primeiro grupo, Fried et al. (2001), a fragilidade pode ser 

definida biologicamente como um estado clínico de 

vulnerabilidade aos fatores estressores, que resulta em declínio 

das reservas fisiológicas, com subsequente diminuição da 

eficiência da homeostase, exteriorizado por um fenótipo 

composto por cinco componentes mensuráveis: perda de peso 
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não intencional, fadiga, redução da força e da velocidade de 

caminhada e baixa atividade física. Carneiro et al. (2016) 

expuseram que todos esses fatores contribuem para o risco de 

quedas, hospitalização, incapacidades,institucionalização, 

dependência e morte dos idosos. 

Os pesquisadores do Canadian Iniciative on Frailty and 

Aging aceitam o modelo do fenótipo de fragilidade norte-

americano, no entanto, compreendem que para avaliação da 

fragilidade, elementos importantes como cognição, humor e 

suporte social, devem ser considerados (ROLFSON et al., 

2006). 

Fried et al. (2001) considerou frágil o idoso que 

apresentou três ou mais dessas características; aquele que 

apresentou um ou dois critérios foi classificado como pré-frágil; 

e aquele que não apresentou nenhum dos componentes foi 

considerado não-frágil. 

Grden et al. (2017a) consideraram a fragilidade como um 

processo multidimensional, heterogêneo e instável, o que torna 

a avaliação mais complexa. Rolfson et al (2006) referiram que 

a proposta canadense, utilizada no presente estudo, concebeu 

que a fragilidade considera aspectos biológicos, psicológicos, 

sociais e ambientais que interagem ao longo da vida da pessoa. 

Permitindo assim, caracterizar o idoso como: não frágil, 

aparentemente vulnerável, fragilidade leve, fragilidade 

moderada, fragilidade severa. 

A identificação da presença de fatores clínicos adversos 

à saúde do idoso associada à avaliação criteriosa dos 

marcadores de fragilidade física permitem a gestão adequada 

da síndrome, com elaboração de intervenções efetivas no 

cuidado aos idosos (GRDEN et al. 2017b). 

Portanto,  Gross et al. (2018) apontaram a necessidade 

de detectar a pré-fragilidade para o planejamento de cuidados 
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na atenção à saúde, visto que é passível de reversão. Somado 

a isso, Duarte e Paul (2015) destacaram a urgência de 

aprimorar os cenários dos diversos órgãos e serviços que são 

de utilidade dos idosos, para que possam atender as 

particularidades desta faixa etária. 

Reis Júnior et al. (2014) explicaram que, ao estudar a 

fragilidade, é imprescindível considerar o contexto no qual se 

dá esse processo. Uma vez que o Brasil é um país de 

dimensões continentais, é indispensável entender como a 

fragilidade se desenvolve em regiões marcadas por acentuadas 

desigualdades sociais. 

Nesse sentido, Souza et al. (2016) referiram que o 

aumento da população idosa representa a emergência de 

interferências no processo de envelhecimento, tais como 

doenças, acidentes e estresse emocional, podendo 

desencadear patologias ou fragilidades que requerem 

assistência e acompanhamento porequipes que atuam na 

Atenção Primária à Saúde (APS). Salienta-se a importância 

desses profissionais presterem assistência de maneira integral 

e reconheçam o meioem que estes sujeitos estão inseridos 

(VIEIRA et al., 2017). 

Diante do exposto e buscando ampliar o conhecimento 

sobre o tema para pensar e atuar no processo de envelhecer, 

objetivou-se com este estudo descrever o perfil 

sociodemográfico de idosos vulneráveis à fragilidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é de delineamento observacional do tipo 

transversal e de natureza quantitativa. A população estudada 

compõe-se de idosos cadastrados nas Unidades Saúde da 

Família (USF) do Distrito V no município de João Pessoa – PB, 
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que tinham grupos de idosos, ou seja, a amostragem foi por 

conveniência observando os critérios de inclusão e exclusão. 

Desta forma, foram selecionadas nove unidades de saúde. 

A população utilizada para o cálculo amostral foi de 2.817 

indivíduos, os quais se encontravam cadastrados nas unidades 

de saúde que possuíam grupo de vivência específico para 

idosos; a margem de erro considerada foi de 7% (𝐸𝑟𝑟𝑜 = 0,07) 

com 𝛼 = 0,06 (𝑧0,03 = −1,881) e uma proporção de 50% (𝑝 =

0,50). Logo, o total mínimo de idosos perfez um total de 170 

idosos, como mostra o resultado da expressão abaixo. 

 

𝑛 ≥
2817 × 0,50 × 0,50

(2817) (
0,07

−1,881)
2

+ 0,50 × 0,50

≥ 170 

 

A amostragem é do tipo estratificado proporcional em 

duas fases, em que o número mínimo de idosos necessários 

para uma pesquisa representativa foi distribuído 

proporcionalmente entre os estratos que neste caso são as 

Unidades de Saúde da Família.  Estabeleceram-se como 

critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos, de 

ambos os sexos, residir em território adscrito ao Distrito 

Sanitário V, ser acompanhado em uma das suas USF e possuir 

capacidade cognitiva preservada de acordo com o Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM) (BERTOLUCCI, 1994). Foram 

excluídos do estudo os idosos que apresentassem alguma 

demência já diagnosticada, alterações na comunicação e 

audição, haja vista que estas condições comprometeriam a 

coleta dos dados. Desta forma a amostra foi composta de 171 

idosos. 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto de 

2015 a fevereiro de 2016, mediante entrevista subsidiada por 
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um instrumento estruturado, contemplando questões 

pertinentes aos objetivos propostos para o estudo. Os 

instrumentos utilizados para nortear a investigação foram: 

roteiro estruturado, para a obtenção dos dados pessoais e 

sociodemográficos dos idosos e a Escala de Fragilidade de 

Edmonton (EFS) para avaliar a Síndrome de fragilidade. 

Para a caracterização dos idosos, utilizou-se um 

instrumento de perfilcom variáveis demográficas (idade, sexo, 

estado civil, número de pessoas que vivem na casa) e 

socioeconômicas (escolaridade, renda do idoso e renda familiar 

per capita). 

A EFS elaborada pelo grupo Canadense Canadian 

Iniciative on Frailty and Aging (CIF-A), de Rolfson et al., (2006) 

foi validada para língua portuguesa no Brasil (WEHBE et al., 

2009). A avaliação é realizada por nove domínios 

representados por 11 itens (área cognitiva com o teste do 

relógio, estado geral de saúde, independência funcional, 

suporte emocional, uso de medicamentos, nutrição, humor, 

continência, desempenho funcional levante e ande 

cronometrado para equilíbrio e mobilidade). A pontuação varia 

de 0 – 17 pontos.  

O ponto de corte para categorizar o idoso com relação à 

fragilidade é: 0-4 pontos =, não apresenta fragilidade; 5-6 = 

aparentemente vulnerável; 7-8 = fragilidade leve; 9-10 = 

fragilidade moderada; 11 ou mais = fragilidade grave. Para a 

análise dos dados, os resultados obtidos com a aplicação da 

escala podem ser utilizados dicotomizados como “não frágeis” 

(não apresenta fragilidade e aparentemente vulneráveis) e 

“frágeis” (fragilidade leve, moderada e grave) (WEHBE, et al., 

2009). Os dados coletados foram digitados e armazenados no 

programa Microsoft Office Excel, posteriormente, importados 

para o software Statistical Package for the Social Sciences 
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(SPSS) versão 20.0 e analisados através de estatísticas 

descritivas. A análise exploratória foi realizada calculando-se as 

medidas de distribuição (média, desvio-padrão, frequência 

absoluta e frequência relativa), considerando as variáveis de 

interesse para a caracterização dos participantes do estudo. O 

nível de significância utilizado para o estudo foi de 5%. 

A pesquisa foi norteada pela Resolução N°466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), que seguiu com rigor 

todas as suas recomendações que dizem respeito à 

normatização da pesquisa em seres humanos: informações 

sobre os objetivos e o desenvolvimento da pesquisa, o 

anonimato, o respeito e o sigilo em relação às informações 

fornecidas e liberdade para desistir de participar da pesquisa 

em qualquer uma de suas fases. Para tanto, será utilizado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os idosos 

participantes da pesquisa. O presente estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da UFPB (CEP/CCS/UFPB) com parecer nº 064757/2015 e 

CAAE 46889415.9.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A distribuição dos idosos segundo a classificação da EFS 

e as características sociodemográficas estão apresentadas nas 

tabelas a seguir. 

Ao verificar a prevalência da fragilidade entre os idosos, 

de acordo com a EFS, 84 (49,1%) não apresentaram 

fragilidade, 53 (31%) eram aparentemente vulneráveis, 34 

(19,9%) tinha algum nível de fragilidade. Destes, 19 (11,1%) 

apresentaram fragilidade leve, 11 (6,5%), fragilidade moderada 

e 4 (2,3%) fragilidade grave. 
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O maior percentual nesse estudo foi observado entre os 

não-fragéis, entretanto, Pegorari e Tavares (2014) afirmaram 

que os idosos vulneráveis à fragilidade frequentemente corres-

pondem ao maior percentual da amostra nos estudos, 

independentemente do local investigado. Isso demonstra a 

importância da intervenção na pré-fragilidade, condição de 

maior potencial preventivo, por antecipar a dependência e as 

manifestações clínicas características da síndrome (SOUSA et 

al., 2018). 

 
Tabela 1 – Distribuição dos idosos segundo classificação 
Escala de Fragilidade de Edmonton. João Pessoa, 2015 

Classificação N % 

   

Não apresentam fragilidade 84 49,1 

Aparentemente vulnerável 53 31,0 

Fragilidade leve 19 11,1 

Fragilidade moderada 11 6,5 

Fragilidade grave 4 2,3 
Fonte: Pesquisa direta. 2015 

 
A Tabela 2 demonstra a análise estatística das variáveis 

que compõem os fatores sociodemográficos dos idosos 

vulneráveis à fragilidade.  

 

Tabela  2- Características sociodemográficas de 
idosos aparentemente vulneráveis à fragilidade. 
João Pessoa, 2015 

 n % 

Sexo   
Feminino 36 67,9 
Masculino 17 32,1 
Faixa etária    
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60 – 64 6 11,3 
65 – 69 14 26,4 

70 – 74 14 26,4 

75 – 79 10 18,9 
80 ou mais 9 17,0 

Escolaridade   
Analfabeto 24 45,3 

1 a 4 anos 6 11,3 

5 a 8 anos 9 17,0 

9 a 11 anos 4 7,5 

12 ou mais anos 10 18,9 
Estado Civil   

Casado 6 11,3 

Viúvo 28 52,8 

Solteiro 6 11,3 

Divorciado 13 24,5 
Renda familiar   

até 1 salário mínimo  8 15,1 

de 1 a 3 salários mínimos 33 62,3 

de 4 a 5 salários mínimos 4 7,5 

de 6 a 7 salários mínimos 8 15,1 
Arranjo familiar   
Cônjuge e filho(s) 14 26,4 
Arranjos trigeracionais 13 24,5 
Somente com cônjuge 11 20,8 
Somente com filho(s) 6 11,3 
Sozinho 2 3,8 
Arranjos intrageracionais 5 9,4 
Cônjuge, filho(s) genro ou nora 1 1,9 
Somente com os netos 1 1,9 

Total 53 100 
       Fonte: Pesquisa direta. 2015 

 

No tocante ao perfil sociodemográfico, a investigação 

comprovou que o grupo populacional feminino prevaleceu 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE IDOSOS VULNERÁVEIS À FRAGILIDADE 

 
 

(67,9%) na categoria vulnerável à fragilidade, dado que 

corrobora com outra investigação com predomínio de mulheres 

idosas (64,7%) na população (LENARDT et al., 2017). Quanto 

a isso, Gross et al. (2018) ressaltam que não se pode interpretar 

que o fato das mulheres viverem mais significa que elas tenham 

boa qualidade de vida e condições de saúde desejáveis. Pelo 

menos, até então, os estudos mostram que estas variáveis não 

estão associadas de forma positiva. 

A hegemonia de mulheres no estudo, segundo Lenardt 

et al. (2016) e Gross et al.  (2018), reforça que o aumento das 

taxas de mortalidade masculina e alguns comportamentos 

específicos são diferentes entre homens e mulheres. Lenardt et 

al. (2017) explicam que a morbimortalidade entre os homens 

está relacionada ao estilo e hábitos de vida menos saudáveis. 

Com relação à elevada prevalência da vunerabilidade 

entre as mulheres, Santos et al. (2015) ressaltam que estas 

vivem mais que os homens e esse fator aumenta sua 

predisposição às doenças crônicas, Liberalesso et al. (2017) 

explicam que no processo de envelhecimento, as próprias 

modificações fisiológicas e funcionais tornam o idoso mais 

susceptível à essa síndrome. 

O número de mulheres pré-frágeis nesse estudo foi mais 

de duas vezes maior daquele encontrado nos homens, Gross 

et al.  (2018) afirmam que a questão da associação da 

fragilidade como sexo feminino tem sua explicação por 

diferençasda composição corporal entre os sexos.  

Grden et al. (2017a) atestaram que as mulheres idosas 

são mais vulneráveis à fragilidade que os homens idosos, esse 

dado também pode ser explicado pela maior perda fisiológicade 

massa muscular no sexo feminino em decorrência do 

envelhecimento. Além disso, as mulheres são mais propensas 

ao desenvolvimento de sarcopenia, que é um risco intrínseco 
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para o desenvolvimento da síndrome de fragilidade (SANTOS 

et al., 2015). 

O estudo evidenciou o predomínio de idosos vulneráveis 

(52,8%) na faixa etária de 65 a 74 anos. O resultado corrobora 

com outra investigação em que a idade mínima foi de 60 e 

máximo de 75 anos (GROSS et al., 2018). Estes são 

considerados como grupo que se encontra em risco 

intermediário e risco de se tornar frágil, entre 3 e 4 

anos,comparado aos que não apresentam fragilidade (GRDEN 

et al., 2017b). 

No tocante à escolaridade, 45,3% dos idosos são 

analfabetos, esse dado evidencia configura esses indivíduos 

como grupo etário com a maior incidência de analfabetismo e o 

que apresenta menor média de anos de estudo entre a 

população ocupada (IBGE, 2016). Grden et al. (2017a) 

explicam que tal condição pode contribuir para o status de 

vulnerável. 

A baixa escolaridade foi semelhante à identificada por 

Pegorari e Tavares (2014) entre idosos residentes em Uberaba 

(MG). Os idosos com baixa escolaridade, geralmente, têm 

piores condições de saúde e são mais frágeis, conforme 

explicam Guessous et al. (2014). Contudo vale salientar que a 

escolaridade não atua diretamente na fisiopatologia da 

fragilidade, porém, interfere no estilo e na qualidade de vida do 

idoso (MELLO; ENGSTROM; ALVES, 2014). 

Leonardo et. al. (2014) afirmaram que altas taxas de 

analfabetismo entre os idosos podem estar relacionadas ao fato 

de que, no início do século XX, as crianças e jovens eram 

motivados a dedicar-se ao trabalho rural e familiar devido a 

fatores econômicos, bem como, Lenardt et al. (2015) reforçam 

o difícil acesso à educação básica e à falta de estímulo por parte 
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dos pais, desfavorecendo a alfabetização das crianças e 

desmotivando a permanência destes na escola.  

Baixos níveis educacionais apresentaram correlação 

direta com o de saúde, como maior incidência de doenças 

crônicas (LIBERALESSO et al. 2017). Esse é um fator que leva 

a uma baixa adesão ao tratamento e cuidado pela falta de 

conhecimento. Isso se justifica, segundo Lenardt et al. (2015) 

pelo déficit de informações sobre aspectos preventivos dos 

hábitos e comportamentos de risco à saúde por parte desta 

população.   

Grden et al. (2017a) propuseram que o nível educacional 

pode ser considerado fator de proteção, pois propicia ao 

indivíduo melhor acesso a informações e serviços, bem como a 

recursos financeiros e oportunidades de emprego.  

Observa-se, na Tabela 1, que 45,3% idosos pré-frágeis 

para o componente estado civil declararam-se viúvos. 

Liberalesso et al. (2017) destacaram a presença da viuvez 

feminina, condição inerente à feminização da velhice. Sousa et 

al. (2018) ressaltaram  um aumento gradativo da condição de 

fragilidade entre os idosos que não possuem parceiros, 

evidenciando a importância do suporte social na proteção dos 

eventos desfavoráveis à saúde do idoso. 

Duarte e Paul (2015) explicaram que esta evidência, 

relacionada ao estado civil do idoso, é importante para a área 

da saúde, visto que, ser casado parece refletir positivamente na 

condição de saúde que pode ter inúmeras variáveis 

biopsicossociais que interferem nessa condição. 

Quanto ao arranjo domiciliar, houve prevalência de 

idosos vulneráveis à fragilidade que conviviam com cônjuges e 

filhos e em arranjos trigeracionais. Leonardo et. al. (2014) 

explicaram que residir acompanhado é algo comum entre os 

idosos brasileiros. Pode-se considerar como uma relação de 
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interdependência, tanto do idoso para com sua família quanto 

da família para com o idoso, onde financeiramente muitos 

dependem do idoso e este, por sua vez, necessita de auxílio 

nas atividades de vida diária. Bolina e Tavares (2016) 

reforçaram que, com o decorrer do tempo,  aumentam as 

chances de os idosos coabitarem em decorrência da maior 

dependência física, entretanto, consideraram que a coabitação, 

por si só, não significa apoio em momentos de dificuldade. 

No estudo de Freitas et al. (2016), foi encontrado que a 

fragilidade prevaleceu em idosos que residiam sozinhos, o que 

demonstra a importância do convívio social, da família e do 

conhecimento sobre o arranjo familiar no qual a pessoa idosa 

encontra-se inserido, visto que pode auxiliar no reconhecimento 

e proteção de situações desfavoráveis à saúde do idoso, dentre 

elas, a ocorrência da síndrome da fragilidade. 

A variável situação financeira mostrou-se relacionada à 

pré-fragilidade, na qual 62,3% referiram renda de um a três 

salários mínimos. Resultado que corrobora com perfil de idosos 

em outro estudo (MELLO; ENGSTROM; ALVES, 2014). 

Grden et al. (2017b) afirmaram que os baixos salários 

entre os idosos é uma realidade que limita o acesso a bens de 

serviços e de consumo, como alimentação e moradia 

adequadas. Esse quadro se agrava quando pesquisas 

constataram que grande parte dos idosos é  provedora de suas 

famílias, pois seus  membros, muitas vezes, vão morar com os 

idosos na tentativa de se beneficiarem dos recursos financeiros 

disponíveis (BOLINA; TAVARES, 2016). 

A escolaridade e a renda familiar são determinantes 

sociais que podem interferir na fragilidade, uma vez que a 

condição socioeconômica tem relação com o estilo e qualidade 

de vida dos indivíduos (FALSARELLA et al., 2015). 
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Conforme afirmaram Lenardt et al. (2015), há a 

possibilidade de identificação de idosos em condição que 

antecede a fragilidade, ou seja, os vulneráveis a essa síndrome. 

Gross et al. (2018) relacionou esses indivíduos no grupo de 

risco para o desenvolvimento de fragilidade que, quando 

detectados precocemente, podem receber intervenções 

voltadas para a promoção da saúde e a prevenção da 

síndrome.  

A detecção desses idosos deve ser considerada 

principalmente por profissionais de saúde da atenção primária 

que atuam diretamente com essa população, pois existe a 

possibilidade de intervenção imediata com a finalidade de 

estacionamento do quadro. 

No contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF), o 

enfermeiro tem o espaço domiciliar e o entorno onde o idoso 

está inserido como locais privilegiados para verificar as 

necessidades de cuidado e a maneira pela qual o idoso e a sua 

família enfrentam as dificuldades na vida cotidiana (BOLINA; 

TAVARES, 2016). Para a identificação dos grupos mais 

vulneráveis e que precisam ser priorizados nas visitas 

domiciliares, o enfermeiro pode lançar mão dos recursos 

disponíveis no processo de trabalho das ESF, levando-se em 

conta as particularidades sociodemográfica, social e cultural de 

cada contexto (SOUSA et al, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi evidenciado que a fragilidade deve ser compreendida 

por seu caráter multidimensional, o qual inclui fatores sociais 

como, por exemplo, o nível socioeconômico, o nível de 

escolaridade do idosos, o apoio social e o arranjo familiar, visto 
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que todos esses fatores podem influenciar na ocorrência da 

fragilidade. 

Os resultados deste estudo apontam para a importância 

e necessidade de intervenções, visando prevenir o 

agravamento da condição de pré-fragilidade para um quadro de 

fragilidade, evitando, assim, os desfechos adversos. 

As condições de fragilidade e, especialmente, as que 

antecedem a essa síndrome, devem ser destacadas na reali-

zação de medidas preventivas e intervencionistas, visando à 

promoção do envelhecimento ativo para melhorar a qualidade 

de vida dos idosos. 

Nesse contexto, é importante que os profissionais da 

saúde possuam uma visão ampliada da fragilidade e 

compreendam essa síndrome para além de sua condição 

fisiológica, considerando também em sua avaliação o contexto 

econômico, social e principalmente familiar do indivíduo frágil. 

Portanto, os resultados encontrados sobre o tema devem 

servir para o direcionamento e aprimoramento das políticas de 

atenção à saúde dos idosos, bem como para assistência pelos 

profissionais envolvidos no cuidado dos mesmos, cuja 

finalidade deve evitar o agravamento e a evolução de estágios 

preliminares de fragilidade para situação avançada e suas 

consequências. 
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RESUMO: A gestação consiste em um processo fisiológico de 
grande complexidade e único na vida da mulher, a qual vivencia 
diversas mudanças biopsicossociais. Objetivou-se avaliar o 
efeito da musicoterapia sobre o estado de ansiedade de 
mulheres no período gestacional; verificar as características 
sociodemográficas entre gestantes, comparar o nível de 
ansiedade das gestantes antes e depois da musicoterapia 
através da aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(IDATE). Trata-se de pesquisa interventiva, do tipo before and 
after, e natureza quantitativa, realizada na Faculdade de 
Enfermagem e Clínica Escola Nova Esperança. A amostra por 
conveniência foi composta por 30 gestantes. Utilizou-se o 
IDATE para avaliação da ansiedade. A coleta de dados ocorreu 
entre agosto e setembro de 2018. Os dados quantitativos foram 
compilados no Microsoft® Office Excel, versão 97-2003. Após 
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isso, foram transportados e analisados com auxílio do programa 
estatístico IBM SPSS, versão 21. A pesquisa obedeceu aos 
aspectos éticos da Resolução 466/2012, conforme protocolo 
132/2018 e CAAE: 91072418.1.0000.5179. Os resultados 
indicaram maioria entre 24 a 29 anos, com parceiro conjugal, 
evangélica, de etnia parda, com até 1 salário mínimo e 
primigestas. Através da pesquisa realizada, foi possível 
conhecer o índice de ansiedade na gestação, e os efeitos da 
musicoterapia entre as pesquisadas. O recorte possibilitou 
conhecer o perfil das mulheres atendidas na localidade, para 
traçar possíveis intervenções focalizadas na caracterização das 
gestantes que utilizam o serviço.  
Palavras-chaves: Musicoterapia. Ansiedade. Gestantes. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A mulher carrega consigo três fases de grandes 

mudanças e desenvolvimento da sua personalidade: a 

adolescência, gravidez e o climatério. Nesse desenvolvimento 

é necessário moldagem e readaptação interpessoal (VIEIRA; 

PARIZZOTO, 2013). Em relação à gravidez, esta é concebida 

a partir de uma série de eventos e modificações, representando 

um marco fisiológico na vida da mulher (MEIRELES et al., 

2017).  

Mediante isso, inicia-se uma sequência de 

acontecimentos em diversos aparelhos e sistemas, 

diversificando em cada gestante e de acordo com as suas 

idades gestacionais. Nesse ponto de vista, a gestação é uma 

transição fisiológica normal da evolução da mulher, adaptando-

a ao mundo materno, desconhecido por elas, pois, 

anteriormente exerciam apenas o papel de filha (PIO; CAPEL, 

2015).  



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ESTADO DE ANSIEDADE ENTRE MULHERES 
GRÁVIDAS ANTES E APÓS A MUSICOTERAPIA 

 
 

As transformações ocorridas estabelecem a 

complexidade desse período, sendo influenciada por genética, 

desenvolvimento psicológico e estrutura social da gestante 

(VIEIRA; PARIZZOTO, 2013). O contexto sociocultural e as 

questões relacionadas à renda, faixa etária, escolaridade e 

planejamento reprodutivo pode interferir nos aspectos 

biopsicossociais do processo gestacional. Às vezes, as 

modificações fisiológicas são fatores suficientes para provocar 

impacto na saúde física e mental no período da maternidade 

(ROCHA; ANDRADE, 2017). 

A maternidade em si gera diversas modificações, e a 

gravidez é a sequência do período pré-menstrual que ocorre 

como meio de preparação do organismo para adaptação do 

feto, com o aumento dos hormônios desenvolve um 

desequilíbrio no corpo no qual atinge vários sistemas. A prática 

da atividade física nesse período contribui de forma positiva 

para as adaptações físicas e psicológicas, podendo melhorar a 

autoestima da gestante e desenvolvendo a adoção de vida 

saudável (COUTINHO et al., 2014).  

Nesse período, também ocorre o aumento da produção 

de determinados hormônios, e um deles é o estrogênio. Esse 

hormônio em concentrações elevadas contribui para redução 

de anticorpos, causando uma variação no sistema imunológico 

materno, tornando a gestante mais vulnerável a diversas 

doenças, complementando uma situação de risco para a 

gestante. As alterações metabólicas também são comuns 

nesse processo, com o aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, as quais podem desencadear danos maternos e 

fetais (SILVA et al., 2015).  

Todavia, os impactos causados na imagem corporal 

através do aumento do peso e mudança no tamanho do corpo 
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podem gerar um descontentamento com a aparência, assim 

como o aparecimento/agravamento de estrias e celulites 

(ROOMRUANGWONG et al., 2017). Nesse segundo trimestre 

da gestação também é notório uma alta sensibilidade na 

gestante, devido ao aumento da concentração dos hormônios 

femininos, passando por uma instabilidade emocional, gerando 

ansiedade e medo (MEIRELES et al., 2017).  

A ansiedade é prevista durante o período gestacional na 

maioria das gestantes saudáveis. Contudo, ela pode aumentar 

frente ao diagnóstico de gestação de alto risco, pois a 

descoberta de qualquer situação que possa colocar em risco a 

mãe e o feto são fatores desencadeantes de sinais de 

ansiedade (SAVIANI-ZEOTI; PETEAN, 2015). Assim, por ser 

algo esperado na gestação, a gestante pode se tornar mais 

vulnerável a uma evolução dos distúrbios emocionais. Essa 

fase é de grande acometimento de transtornos na mulher, 

intensificando alterações psicológicas, havendo influência 

sociocultural, familiar e de personalidade da mesma (VIEIRA; 

PARIZZOTO, 2013). No terceiro trimestre, já na reta final da 

gestação, o desejo pelo que o filho venha ao mundo é cada vez 

mais acentuado o que pode aumentar o estado de ansiedade.   

Com o objetivo de assegurar a integralidade da atenção, 

o Sistema Único de Saúde instituiu no ano de 2006 a PNPIC, 

proporcionando aos usuários grandes variedades de escolha 

nas terapias oferecidas, por meio de recursos terapêuticos 

diferentes do tradicional. No ano de 2015, a Resolução 

0500/2015 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

dispôs sobre o estabelecimento e reconhecimento de Terapias 

Alternativas como especialidade ou qualificação do profissional 

de Enfermagem (COFEN, 2015). Por meio desta Resolução, a 
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realização destas terapias está amparada legalmente, 

respaldando o profissional quanto à realização.  

No que se refere a redução da ansiedade, as práticas 

conhecidas e amplamente utilizadas são: Reiki, massagem 

terapêutica, shiatsu, acupuntura, fitoterapia, terapia com florais, 

cromoterapia, auriculoterapia, musicoterapia, entre outros 

(MELO et al., 2013). O reiki, massagem terapêutica, 

auriculoterapia e a acupuntura contribuem na prevenção de 

doenças e na redução da ansiedade, estresse, dor e tensão, os 

quais são de suma importância para a condição mental e 

emocional (KUREBAYASHI et al., 2017). Para execução destas 

terapêuticas, é primordial uma especialização na área 

(KUREBAYASHI et al., 2017; GOYATÁ et al., 2016).  

Outra prática complementar chamada musicoterapia 

consiste em intervenção recomendada pela Nursing 

Interventions Classification (NIC), que significa a utilização da 

música para provocar mudanças comportamentais, 

sentimentais ou fisiológicas. Como a ansiedade desencadeia 

alterações neurofisiológicas, com variações no equilíbrio dos 

sinais vitais, como pressão arterial, pulso, frequência 

respiratória e frequência cardíaca, o uso da música para reduzir 

a ansiedade, pode, e deve, ser empregada como uma boa e 

simples intervenção (FIRMEZA et al., 2017). 

 Os objetivos do trabalho, foi de verificar as 

características sociodemográficas entre gestantes e comparar 

o nível de ansiedade das gestantes antes e depois da 

musicoterapia através da aplicação do Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (IDATE). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Tratou-se de pesquisa interventiva, do tipo before and 

after e de natureza quantiqualitativa. Estudos de intervenção 

são aqueles em que o pesquisador provoca de forma 

intencional alguma alteração no fenômeno estudado, ou seja, 

ele planeja alguma intervenção para avaliar o seu efeito sobre 

o objeto de interesse (NEDEL; SILVEIRA, 2016). Estudo before 

and after são aqueles que têm como objetivo avaliar o objeto de 

interesse da após uma intervenção, no qual podem ser 

utilizados questionários validados para verificação da 

efetividade (HOCHMAN et al., 2005). 

A abordagem quantitativa se caracteriza como “um meio 

para explorar e entender o significado que os indivíduos ou os 

grupos atribuem a um problema social ou humano” 

(CRESWELL, 2010, p. 43). Trata-se da mensuração de 

números. Já a abordagem qualitativa envolve a compreensão 

sobre as representações sociais que determinado fenômeno 

ocorre em contextos socioculturais singulares (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009).  

O estudo foi desenvolvido na Faculdade de Enfermagem 

Nova Esperança (FACENE), localizada na Av. Frei Galvão, nº 

12, Gramame, João Pessoa, Paraíba. Refere-se a uma 

Faculdade que possui 17 anos de tradição no município. 

A faculdade disponibiliza ao público um projeto de 

extensão intitulado: “Grupo de Gestantes – Perspectivas para 

uma Gestação, Parto e Puerpério Saudáveis”. O projeto foi 

criado em 2007, pela professora Dra. Cíntia Almeida, o projeto 

realiza, semestralmente, atividades de educação em saúde 

com as gestantes cadastradas, possibilitando um atendimento 

interdisciplinar, em nível de prevenção. Ele fornece informações 

sobre o processo gestacional, parto e puerpério, as alterações 
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ocorridas e as dúvidas, compartilhando conhecimento e 

trocando aprendizados.  

Além disso, o estudo também foi desenvolvido no Centro 

de Saúde Nova Esperança – Clínica-Escola, localizado na Av. 

Frei Galvão, nº 155, Gramame, João Pessoa, Paraíba. A 

clínica-escola é um investimento de grande sucesso das 

instituições Nova Esperança para toda população de João 

Pessoa e regiões vizinhas. São 24 consultórios equipados com 

aparelhos novos e modernos, e mais de 25 especialidades. 

A população foi constituída de gestantes participantes do 

projeto de extensão e da clínica escola da referida instituição de 

ensino superior. Na clínica escola, as consultas de pré-natal são 

ofertadas por meio de demanda livre. Os dois locais foram 

necessários, pois a quantidade de mulheres no projeto de 

extensão era incerta, considerando que elas entravam em 

trabalho de parto durante o decorrer de todo o semestre.   

Para a amostra por conveniência, durante o critério 

temporal de sessenta dias, elegeram-se critérios de inclusão e 

exclusão, conforme descrito abaixo: 

✓ Critérios de Inclusão – Maioridade etária, estar acima de 

20 semanas (idade gestacional cujo feto pode ouvir 

sons), com gestação saudável. Cabe salientar que o 

termo “gestação saudável” é o mais atualizado, antes 

chamado de risco habitual, precedido por baixo risco.  

✓ Critérios de Exclusão – Gestante referir não ser apta 

psicologicamente, não escolarizada e gestação de alto 

risco.  

✓ O critério de descontinuidade será: desistência após a 

coleta dos dados. Para atender ao critério de 

descontinuidade, os instrumentos e TCLE das 

participantes serão numerados. Caso ela desista, poderá 
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contatar a pesquisadora via telefone ou e-mail e informar 

a numeração. 

No campo da estatística, conforme a Teoria Central do 

Limite, a amostra mínima de 30 participantes garante 

inferências, em situações cujos resultados dos dados possuam 

distribuição normal ou não. Trata-se de um número 

padronizado, para que não haja prejuízos durante a associação 

entre as variáveis de interesse (TRIOLA, 2013). 

Para avaliação dos dados sociodemográficos foi 

construído um instrumento, do tipo formulário. Para avaliação 

da ansiedade foi utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-

Estado (IDATE), no qual consiste em questionário validado, 

adaptado e traduzido para o português (BIAGGIO, 1999).  

O inventário apresenta duas escalas, que analisa a 

ansiedade enquanto estado, ou seja, momentânea; e outra, 

enquanto traço, isto é, como parte da constituição psíquica do 

indivíduo (FIORAVANTI et al., 2006).  

A escala aplicada neste estudo foi a de ansiedade-

estado que avaliou como a gestante encontra-se no momento. 

É constituído de 20 perguntas diretas apresentados em escala 

Likert, com pontuações de 1 a 4, classificadas como: 

absolutamente não (1), um pouco (2), bastante (3) e muitíssimo 

(4). A escala de ansiedade-traço é bastante semelhante, 

mudando apenas o enunciado das palavras quanto à 

personalidade. Neste estudo, foi utilizada apenas a parte do 

instrumento que trata do estado da ansiedade, pois a intenção 

foi avaliar a percepção da participante após a música. 

A coleta de dados ocorreu no local mencionado 

anteriormente, após prévia autorização da responsável pela 

referida instituição, bem como encaminhamento e aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa, da Faculdade de Enfermagem 
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Nova Esperança, seguindo os trâmites determinados pela 

Plataforma Brasil.  

A pesquisa foi realizada com data e horário previamente 

estabelecidos, de acordo com o funcionamento do projeto e da 

clínica-escola, e foi dividida em cinco etapas. A sala reservada 

foi climatizada, ornamentada e com pouca luminosidade 

(presença de luminária), proporcionando ambiência agradável. 

No momento da chegada da gestante ao ambiente 

reservado e confortável, houve repetição dos objetivos e 

finalidade do estudo. Após isso, o formulário sociodemográfico 

foi aplicado. 

Posteriormente, foi entregue o IDATE, para 

autopreenchimento da gestante antes da intervenção. Após 

isso, verificou-se os sinais vitais e realizou-se a intervenção por 

meio da musicoterapia. A playlist foi baseada na evidência 

científica de efetividade da música clássica. Conforme 

pesquisas, as músicas clássicas possuem suavidade, baixa 

amplitude e simplicidade no ritmo, proporcionando indicadores 

de sinais vitais satisfatórios, condizentes com estado de 

relaxamento (SU et al., 2013; MOHAMMADI et al., 2014).  

No que tange o momento da musicoterapia, foram 

utilizadas as músicas:  

1. Frédéric Chopin –  Sprin Waltz  

2. Frédéric Chopin  – Nocturne 

3. Vivaldi  – Four Seasons 

4. Sophie Moser, Katja Huhn, Ella Rohwer – Hallelujah – 

Instrumental (Piano/Violin/Cello Cover) 

5. Beethoven – Moonlight Sonata 

6. Tchaikovsky – Waltz of the Flowers 

As músicas foram tocadas por meio de um headphone 

da marca Philips© sem fio, com Bluetooth, e com entrada para 
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cartão de memória. A participante estava sentada em um sofá 

poltrona, com as pernas estendidas, proporcionando conforto e 

relaxamento. A duração foi de 30 minutos. A playlist ficou 

tocando até atingir o tempo estimado. O tempo de 30 minutos é 

indicado em outros estudos dessa natureza, em que houve 

evidência científica de relaxamento (ZHOU et al., 2015).  

Imediatamente após o término da playlist, houve uma 

nova avaliação dos sinais vitais e batimentos cardiofetais nos 

mesmos membros utilizados antes da intervenção. Foi entregue 

o questionário “Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE)”, para novo autopreenchimento.  

Os dados sociodemográficos foram descritos por meio 

de tabela. Para a avaliação das características clínicas e 

Estado-ansiedade antes e depois da música foi construída uma 

tabela comparativa. O programa estatístico para tabulação dos 

dados foi o Microsoft® Office Excel, versão 97-2003. Para 

mensuração das médias e associação entre as variáveis foi 

utilizado o programa IBM SPSS versão 21.  

Em relação ao IDATE, as vinte (20) questões possuem 

formato tipo Likert, cuja pontuação varia de absolutamente não 

(1), um pouco (2), bastante (3) e muitíssimo (4). O escore total 

para o somatório dos vinte itens por cada participante varia de 

20-80 pontos. A classificação adotada para os níveis de 

ansiedade foram: graus baixo (0-34 pontos), moderado (35-49), 

alto (50-64) e muito alto (65-80) (JIMENEZ; JIMENEZ et al., 

2013).  

Vale salientar que durante a análise, a pontuação da 

escala Likert sofreu reversão dos itens 

3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,17 e 18 para conferir melhor 

fidedignidade ao somatório. Nesses itens, a escala ficou 
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absolutamente não (4), um pouco (3), bastante (2) e muitíssimo 

(1). 

Tal pesquisa obedeceu aos aspectos éticos da: 

1.  Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 

dispõe sobre pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 

2012). 

2. Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que 

dispõe de procedimentos metodológicos que envolvam 

informação do participante (BRASIL, 2016).  

3. Resolução 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem, 

que dispõe sobre o código de ética do profissional de 

Enfermagem (COFEN, 2017). 

Para tanto, os passos seguidos foram: 

1. Aprovação da pré-banca; 

2. Envio ao Comitê de Ética em Pesquisa para aquisição da 

Folha de Rosto; 

3. Anuência da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança; 

4. Finalização do processo na Plataforma Brasil. 

 Após apreciação ética e parecer favorável, a coleta de 

dados foi iniciada conforme protocolo 132/2018 e CAAE: 

91072418.1.0000.5179. Houve participação voluntária, 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e orientação quanto aos objetivos, 

finalidade, riscos e benefícios do estudo, podendo desistir a 

qualquer momento da pesquisa.  

 A pesquisa possuiu riscos mínimos e imprevisíveis, 

considerando que foram apenas entrevistas direcionadas em 

forma de formulário, questionário e roteiro semiestruturado com 

auxílio de um gravador. Para sanar possíveis riscos 

relacionados à emoção em ouvir música ou constrangimentos 

sobre o estado de ansiedade, o questionário foi entregue em 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ESTADO DE ANSIEDADE ENTRE MULHERES 
GRÁVIDAS ANTES E APÓS A MUSICOTERAPIA 

 
 

sala reservada, devendo participar voluntariamente apenas a 

gestante que desejasse. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 está a caracterização sociodemográfica das 

gestantes (Tabela 1).  

Tabela 1. Aspectos sociodemográficos de gestantes 
participantes da pesquisa. João Pessoa, Paraíba, 
2018. (n=30).  

Fonte: Pesquisa direta, 2018. *SM – Salário Mínimo. 

Variáveis   
Idade (Média ± DP)            26,33±5,46 
Idade (Faixa etária em anos) f % 

18 – 23 9 30 
24 – 29 11 37 
30 – 39 10 33 

Naturalidade f % 
João Pessoa 19 63 

Outros municípios* 11 37 
Situação Conjugal f % 

Com parceiro 23 77 
Sem parceiro 7 23 

Religião f % 
Católica 10 33 

Evangélica 17 57 
Outras 1 3 

Não possui 2 7 
Etnia f % 

Branca 6 20 
Negra 3 10 

Asiática 1 3 
Parda 20 67 

Renda Mensal (em Salários 
Mínimos)* 

f % 
Até 1SM 17 57 

Entre 2-3SM 12 40 
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Conforme os resultados, a maioria das gestantes era 

natural de João Pessoa (63%), com idade média de 26,33 

(±5,46) e faixa etária entre 24 a 29 anos (37%), com parceiro 

(77%), evangélica (57%), de etnia autodeclarada parda (67%), 

com renda mensal de até 1 salário mínimo (57%), primigestas 

(60%) e convivendo estritamente com o parceiro (67%).  

Nesse estudo, o aumento de gestações em jovens 

adultas foi mais prevalente do que a gravidez na adolescência, 

corroborando com a literatura, no qual a média da idade foi 

semelhante à investigação realizada com gestantes em 

Diamantina, correspondendo a 26,7 e desvio padrão de 6,8 

(SANTOS et al., 2018). Esse dado sugere que as gestações 

estão ocorrendo de maneira mais acentuada entre adultas, cuja 

faixa etária predominante em estudo realizado em Vitória foi 

abaixo de 29 anos (ARAÚJO et al., 2016).  

De maneira semelhante, um estudo descritivo e 

correlacional realizado no sul de Minas Gerais, com 209 

gestantes, retrata que a maioria delas está casada ou com 

relacionamento estável (SILVA et al., 2017). Acredita-se que 

Entre 4-5SM 1 3 

Possui filhos f % 
Sim 12 40 

Não 18 60 
Quantidade de filhos f % 

 0 18 60 
1 8 27 
2 4 13 

Com quem mora f % 
Parentes 8 27 
Parceiro 20 67 
Sozinha 2 6 
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união estável repercute na ansiedade, à medida que a 

companhia do parceiro reflete diretamente no bem-estar 

biopsicossocial, devido ao apoio oferecido, bem como 

reverbera na compreensão sobre as modificações vivenciadas 

na gestação.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a população católica se encontra em maior 

numeração no país, devido à história e cultura predominante. 

Porém, a religião evangélica vem crescendo a cada ano, de 

modo que tem gerado números semelhantes à doutrinação 

católica majoritária (IBGE, 2010). Neste estudo, a religião 

evangélica predominante se alinha a um estudo clínico 

randomizado com 50 gestantes em Vitória, em que 68% do 

grupo controle e 76% do grupo intervenção são da crença 

protestante (ARAÚJO et al., 2016).  

Atualmente a etnia é declarada de acordo com a 

autopercepção. Nesta pesquisa, a etnia parda foi mais 

prevalente, o que é compreensível, devido à caracterização da 

população brasileira. Estudo realizado em Porto Velho obteve 

percentual de 70,71% da etnia parda, sendo justificado pela 

miscigenação nacional (MOREIRA et al., 2017). Sobre a renda, 

pesquisa transversal realizada em Maceió, com 363 gestantes, 

trata da mesma caracterização das pesquisadas neste estudo, 

as quais 59,9% sobrevivem com apenas 1 salário mínimo 

(OLIVEIRA; TAVARES; BEZERRA, 2017).  

Nas variáveis relacionadas à quantidade de filhos, a 

maioria se enquadra enquanto primigesta, podendo influenciar 

diretamente no grau de ansiedade, frente ao processo 

gestacional nunca vivenciado anteriormente. Além disso, 

acredita-se que a inexperiência da maternagem provoque 

questionamentos quanto ao ser mãe e ao cuidar, visto que o 
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recém- nascido é um ser totalmente dependente do outro, 

gerando incertezas e dúvidas na mulher.  

Sobre isso, estudo longitudinal realizado em Porto, com 

172 gestantes, com idade de 18 a 29 anos, teve como 

prevalência mulheres primíparas, com percentual de 52,1%. 

(PINTO et al., 2017). Como contradição, investigação perinatal 

realizada com 2.687 gestantes, em Rio Grande, diverge do 

resultado encontrado, no qual, a maioria pesquisada foi 

multípara, atingindo o percentual de 53% (HARTMANN; 

MENDOZA-SASSI; CESAR, 2017). 

Quanto à convivência restrita com o parceiro, sem 

influência familiar e coletiva no mesmo ambiente, sugere-se que 

isto possa contribuir positivamente no processo gestacional, 

considerando que o elo e o vínculo entre os pais, antes do 

nascimento do bebê podem aumentar o grau de cuidado com a 

família na iminência da sua formação, favorecendo a sensação 

de realização da mulher pela constituição da nova fase da vida.  

Em estudo semelhante, realizado com 340 gestantes, 

80,7% moravam com o companheiro. Considera-se o suporte 

familiar de grande importância para a diminuição de eventos 

estressantes, que podem ocorrer durante e após a gestação. 

Além disso, a presença do cônjuge pode se configurar como 

fonte de apoio emocional (COSTA et al., 2018).  

Na tabela 2, observa-se a distribuição em relação aos 

graus de ansiedade baixo, moderado, alto e muito alto.  

Neste estudo, a musicoterapia parece ter sido eficaz na 

redução do estado de ansiedade, considerando que a 

frequência de mulheres com escore alto foi inexistente após a 

intervenção (Tabela 2). Desse modo, acredita-se que a música 

pode acalmar as mulheres durante a gestação, trazendo bem-
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estar psicológico, o que pode refletir na forma como ela encara 

este processo.  

Tabela 2. Classificação dos graus de ansiedade entre 

gestantes antes e após musicoterapia. João Pessoa, 

Paraíba, Brasil. 2018. (n=30) 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. *SM – Salário Mínimo. 

 
A ansiedade pode ser entendida constantemente como 

um fator normal que faz parte da vivência humana, no qual 

experimenta-se alguma resposta frente à um perigo, ameaça 

desconhecida, imprecisão no futuro. A ansiedade é um medo 

no que está por vir, desejo excessivo para que algo aconteça 

logo, podendo tornar-se um transtorno na saúde mental, caso a 

resposta humana seja intensificada, com duração de mais de 

três semanas, interferindo, dessa forma em sua vida cotidiana. 

Constitui-se como um sentimento comum, que gera um estado 

emocional desagradável, ocasionando em desconforto e 

queixas (DEKLAVA et al., 2015). 

Ensaio clínico controlado em ambulatório de pacientes 

oncológicos, do estado do Ceará, analisou o efeito da música e 

redução da ansiedade através do IDATE. A amostra foi 

Variáveis Antes Depois 

Grau de ansiedade    

 f % f % 

Baixo (0-34 pontos) 1 3 1 3 

Moderado (35-49 pontos) 26 87 29 97 

Alto (50-64 pontos) 3 10 0 0 

Muito Alto (65-80 pontos)  0 0 0 0 

Total 30 100 30 100 
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realizada com 40 pessoas acometidas por câncer na região de 

cabeça e pescoço. Para a intervenção, empregou-se a música 

clássica nomeada “Suave primavera”, durante 30 minutos 

através de headphones. Antes da intervenção, 85% dos 

participantes possuíam ansiedade moderada. Após a 

musicoterapia, houve redução da ansiedade em 75% deles, 

bem como baixaram os parâmetros de pressão arterial e pulso 

(FIRMEZA et al., 2017).  

Mais um ensaio clínico controlado, no estado do Rio 

Grande do Norte, realizou musicoterapia no pré-operatório 

imediato com 15 pacientes.  A intervenção com headphones e 

com a música “As quatro estações” de Vivaldi durou entre 25 a 

40 minutos. Para avaliação da pesquisa foi empregado o 

IDATE. Confirmou-se a efetividade da musicoterapia em 

diversos ambientes com grupos distintos, o resultado foi de 

12,5% na redução da ansiedade pré-operatória (JUNIOR 

PINTO et al., 2012).  

 Pesquisa semelhante com uso do questionário IDATE, 

entre 14 mulheres grávidas, avaliou o traço e o estado de 

ansiedade entre as participantes, apontando que os escores 

foram semelhantes. Houve 86% de gestantes com nível 

moderado de ansiedade para as duas escalas. Os autores 

concluíram que a enfermagem tem o papel de promover o bem-

estar mental de mulheres nesse período da vida (SEVERO; 

SANTOS; PEREIRA, 2017).  

Segundo a Mental Health Foundation (MHF) a etiologia 

da ansiedade acontece por causa multifatorial, diversificando 

entre a razão do porquê o indivíduo ficou assim e da forma 

como ele atua diante da adversidade. Além disso, a condição 

genética, a maneira que foi instruída, experiências de vida, 

forma de encarar os acontecimentos no cotidiano são 
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consideradas grandes razões para desenvolver esse estado 

emocional (MHF, 2018). Acerca dos fatores genéticos, não há 

indícios de que determinado gene específico gere a ansiedade, 

mas o conjunto de múltiplos genes pode agrupar e estabelecer 

uma vulnerabilidade para o desenvolvimento desse transtorno 

(SILVA FILHO; SILVA, 2013).  

No que tange o processo gestacional, a ansiedade pode 

ser uma característica introjetada na mulher, devido à todas as 

modificações fisiológicas ocorridas nesse período. Por isso, 

para que haja redução das manifestações clínicas referentes à 

ansiedade na gestação, os profissionais de saúde, em especial, 

o enfermeiro que possui a função de realizar o pré-natal na 

atenção básica deve lançar mão de estratégias eficazes para a 

condução de uma gestação saudável (LEITE et al., 2014). 

A  Assistência de Enfermagem é primordial em todas as 

fases da nossa vida. Na gestação, torna-se ainda mais, pois o 

enfermeiro é o profissional que está em boa parte do tempo com 

o paciente, cuidando diretamente, orientando, exercendo várias 

vezes, não apenas o papel de enfermeiro, mas de uma pessoa 

que oferece também apoio emocional. Por isso, saberes e 

práticas em saúde eficientes são imprescindíveis aos 

profissionais para que haja orientação de qualidade quanto aos 

questionamentos de saúde (ROCHA; ANDRADE, 2017). 

A orientação efetuada pelo enfermeiro permite diminuir 

diversos sentimentos prejudiciais à saúde, proporcionando ao 

paciente mais segurança e capacidade de enfrentar qualquer 

obstáculo que surgir, possibilitando uma melhor qualidade de 

vida. Através desses esclarecimentos efetuados, o enfermeiro 

oportuniza o reconhecimento do próprio paciente quanto à 

distinção daquilo que é normal ou patológico (LOPES et al., 

2015).  
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Não obstante, os cuidados com a vida iniciam desde o 

momento da confirmação de uma gravidez. O pré-natal é uma 

forma de a mulher conhecer as alterações físicas e psicológicas 

do seu corpo nesse período e deve ser vista como uma 

experiência saudável. Para que seja desenvolvido esse cuidado 

com o bebê e com a mulher, o Ministério da Saúde (MS) 

recomenda no mínimo seis consultas de pré-natal na gestação, 

devendo ser iniciado no primeiro trimestre, com o intuito de 

detectar qualquer modificação que houver e fornecer educação 

em saúde para esse público (BRASIL, 2013).  

Com os dados das alterações biopsicossociais, as 

intervenções possuem a finalidade de prevenção dos 

problemas gestacionais e complicações psicológicas. O 

enfermeiro deverá proporcionar o preparo para o parto e a 

maternidade, os quais geram grandes alterações por ser uma 

situação desafiadora (ALMEIDA; ARRAIS, 2016). Assim, 

práticas complementares, a exemplo da musicoterapia, pode se 

constituir recurso interessante para o cuidado holístico em 

saúde, em diversos campos da enfermagem. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados apontaram que o perfil das gestantes que 

utilizam os serviços da instituição está entre 18 e 39 anos, 

parda, com parceiro conjugal, evangélica, renda mensal de até 

1 salário mínimo e primípara. Antes da intervenção, 10 % das 

gestantes apresentaram grau alto de ansiedade. Após a 

musicoterapia essa prevalência foi inexistente. A pesquisa 

proporcionou um diagnóstico situacional do estado de 

ansiedade das participantes, oferecendo subsídios para 
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implementação de estratégias futuras que melhorem o bem-

estar biopsicossocial de mulheres no processo gestacional. 
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RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 
são responsáveis por altos índices de mortalidade. Dentre 
estas, insere-se a hipertensão arterial sistêmica (HAS) como 
principal condição que as predispõe. A HAS trata-se de uma 
doença multifatorial, crônica, constituída como um fator de 
risco, em especial para doenças cardiovasculares, a qual 
associada com demais comorbidades como diabetes mellitus e 
obesidade, desencadeia o desenvolvimento de diversas 
alterações fisiológicas. OBJETIVO: Analisar a repercussão da 
HA sobre o funcionamento cardiovascular e elencar as 
principais alterações sistêmicas. METODOLOGIA: estudo de 
revisão narrativa realizado nas bases de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), World Health Organization (WHO) e 
sites de órgãos nacionais. Como critérios de inclusão foram 
utilizados textos completos disponíveis gratuitamente, de 
setembro de 2018 a novembro de 2018, em português e inglês. 
RESULTADOS: A hipertensão arterial promove alterações 
fisiológicas que repercutem na circulação sistêmica. Caso não 
seja devidamente tratada, pode gerar distúrbios graves como 
infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência 
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renal crônica e acidente vascular encefálico. CONCLUSÃO: A 
elevação sustentada da pressão arterial gera o aumento da 
resistência vascular periférica, e termina por alterar a 
funcionalidade dos órgãos-alvo. Justificando a necessidade de 
se rastrear os hipertensos e desenvolver junto aos mesmos, 
ações educativas e de promoção e prevenção em saúde. 
Palavras-chave: Hipertensão. Sistema cardiovascular. 
Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são a 
causa de altos índices de morbimortalidade no Brasil e no 
mundo. Dentre as principais, temos a diabetes, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e as 
neoplasias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
entre as causas globais de morte, as doenças crônicas não 
transmissíveis são responsáveis por 16 milhões de óbitos em 
indivíduos com idade <70 anos, somente no ano de 2012 
(WHO, 2014). 

De acordo com o estudo de MALTA et al. (2017), entre 
os anos de 1990 e 2015, as DCNT se mantiveram com as taxas 
de mortalidade mais elevadas do Brasil. Entretanto, apesar do 
aumento do registro de pacientes diabéticos nesse período e do 
declínio das demais, as doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares se mantiveram como as principais causas de 
mortalidade.  

As doenças cardiovasculares são definidas como as 
comorbidades responsáveis por alterar o funcionamento do 
sistema circulatório, o qual é composto pelo coração e vasos 
sangüíneos e linfáticos. A Hipertensão Arterial Sistêmica  (HAS) 
se trata de uma doença multifatorial, crônica, que se constitui 
como um fator de risco às doenças crônicas não transmissíveis 
que, associada a demais comorbidades, desencadeia o 
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desenvolvimento de diversas disfunções sistêmicas. As 
referidas disfunções são provocadas em suma pela elevação 
sustentada dos níveis pressóricos, que geram o aumento da 
resistência vascular periférica.  

Entre os fatores de risco (FR) para doenças 
cardiovasculares, a hipertensão arterial (HA) é a principal 
condição clínica responsável por desencadeá-las. Tal distúrbio 
é caracterizado pela elevação constante da pressão arterial 
sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) em níveis 
iguais ou superiores a 140 mmHg e 90 mmHg, respectivamente 
(JAMES et al., 2014). 

A tensão com que o sangue é bombeado através da 
parede das artérias até a circulação sistêmica é reconhecida 
como pressão arterial, a qual em sua verificação subdivide-se 
em sistólica e diastólica. A pressão arterial sistólica (PAS) se 
refere à força exercida pela ejeção sanguínea contra o endotélio 
arterial no processo de sístole cardíaca. Assim como, a pressão 
arterial diastólica (PAD) trata-se da tensão ou pressão 
necessária para o enchimento da câmara cardíaca durante a 
diástole. 

Comumente, a hipertensão arterial associa-se a diversos 
distúrbios, sejam eles metabólicos ou estruturais que, como 
fatores de risco, promovem o agravo da HA e da condição 
cardiovascular (CV). Além disso, existem diferentes perfis de 
elevação pressórica, nos quais a mesma pode ser classificada 
em: pré-hipertensão, hipertensão do avental branco, 
hipertensão sistólica isolada,  hipertensão mascarada, e 
hipertensão de estágios I, II e III (SBC, 2016)  

O Plano Global de Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) estabeleceu meta de redução da 
HA em 25% entre 2015 e 2025. Para tal, foram definidas 
diversas medidas de promoção da saúde e de atenção 
relacionadas à HA: acordos com a indústria alimentícia para 
redução do teor de sódio em alimentos processados, incentivo 
à prática de atividade física por meio do Programa Academia da 
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Saúde e disponibilização gratuita de medicamentos para 
controle da hipertensão arterial, segundo a classificação de 
risco (ANDRADE et al., 2015). 

Quase a totalidade da população de adultos já teve a sua 
PA aferida alguma vez na vida, e estima-se que a HA acometeu 
mais de um quinto da população adulta brasileira - cerca de 31,3 
milhões de adultos (MALTA, 2013). É possível observar que a 
prevalência de hipertensão arterial vem aumentando ao longo 
dos anos. Segundo dados da OMS, o aumento da prevalência 
de hipertensão arterial pode estar atrelado ao crescimento da 
população mundial, ao envelhecimento da população, além da 
exposição a comportamentos de risco, como maus hábitos 
alimentares, consumo de álcool e tabaco, e exposição crônica 
ao estresse (LOBO et al., 2017). 

Em suma, as doenças crônicas não transmissíveis 
possuem fatores de risco modificáveis. Idade, sexo, etnia, 
genética, dentre outros, são caracterizados como FR não 
modificáveis, dos quais não há como evitar seu risco para as 
doenças cardiovasculares (DCV). Entretanto, maior parte dos 
responsáveis pelo desenvolvimento de DCV e DCNT são 
justamente os hábitos pessoais que permeiam o processo de 
prevenção em saúde, tais como hábitos alimentares, a prática 
de exercícios físicos e tabagismo. 

Neste ponto, se faz imprescindível a inserção dos 
profissionais de enfermagem para melhorar as estratégias de 
intervenção a favor dos portadores de hipertensão, assim como 
melhorar a adesão ao tratamento e às medidas de controle da 
PA. Atualmente uma das principais estratégias para prevenção 
e/ou controle de fatores de risco e incentivo a adesão do 
tratamento da HAS é a educação em saúde, que favorece a 
reconstrução do conhecimento dos indivíduos envolvidos e 
permite ao portador de hipertensão a reflexão e a percepção da 
saúde como um direito social (NUNES et al., 2015). 

A enfermagem deve atuar diretamente na promoção da 
saúde, contribuindo com o diagnóstico precoce da doença, por 
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meio da verificação rotineira da PA e orientação da equipe sob 
sua responsabilidade. Dessa forma, os profissionais de 
enfermagem necessitam desenvolver competências 
específicas para orientar cuidados de promoção da saúde dos 
portadores de hipertensão, visto que as mesmas associadas ao 
controle da comorbidade são imprescindíveis no tratamento 
(NUNES et al., 2015). 

Por meio desses preceitos, o presente trabalho objetiva 
analisar quais os efeitos da hipertensão arterial sistêmica sobre 
o funcionamento cardiovascular e elencar suas alterações 
sistêmicas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura nas 
bases de dados eletrônicas disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), especificamente nas bases: Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE); 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google 
Acadêmico. Foram pesquisados sites de órgãos nacionais que 
possuíam protocolos eletrônicos, dentre eles a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Universidade Aberta 
do SUS (UNA-SUS) e Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC).  

Ademais, foram utilizados dados publicados nas revistas 
brasileiras: Acta Biomedica Brasiliensia, Epidemiol. Serv. 
Saúde, Revista de Enfermagem da UFSM, Revista 
Interdisciplinar do Pensamento Científico, Revista Brasileira de 
Reumatologia, Revista Enfermagem UFPE, Revista de 
Epidemiologia e Controle de Infecção, Arquivos de Ciências da 
Saúde da UNIPAR, Cadernos de Saúde Pública, Revista 
Brasileira de Epidemiologia, Estação Científica (UNIFAP), Acta 
Paulista de Enfermagem, Revista Medicina, Revista Brasileira 
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de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX), Revista 
Científica FAGOC-Saúde e EDUFMA. Além disso, foram 
inseridos como referências estudos apresentados por revistas 
internacionais como: Revista de Salud Pública, International 
Journal of Cardiovascular Sciences, Journal of the American 
College of Cardiology e São Paulo Medical Journal.  

Para o levantamento dos estudos, foram utilizados os 
descritores controlados dos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) hipertensão, sistema cardiovascular e enfermagem. 
Para a realização deste estudo, foram elencadas como 
questões norteadoras: quais os efeitos da HAS sobre o 
funcionamento cardiovascular ?  

A pesquisa foi realizada nos meses de setembro e 
novembro de 2018. Foram adotados como critérios de inclusão: 
publicações em português e inglês, disponíveis gratuitamente 
em texto completo nas bases de dados no período de 2014 a 
2018, que abordassem a hipertensão arterial com seus fatores 
predisponentes, bem como sua consequência sistêmica. Como 
grupo focal, incluíam-se estudos com pacientes com idade > 18 
anos. Excluíram-se as publicações em formato de editorial, 
carta ao editor, resenhas, editoriais, repetidas e inconclusivas. 
Os dados foram coletados por meio eletrônico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Sabe-se que o crescimento, manutenção e nutrição dos 
tecidos e órgãos são proporcionados pela funcionalidade do 
sistema circulatório, subdividido em sistema cardiovascular, 
sistema linfático e órgãos hematopoiéticos. O sistema 
cardiovascular é composto pelos vasos condutores conhecidos 
como artérias, veias e capilares, e pelo coração, órgão 
responsável por bombear através dos vasos sanguíneos o 
oxigênio provindo da respiração e os nutrientes absorvidos pela 
digestão alimentar até os mais diversos tecidos corporais  
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A HA refere-se aos níveis pressóricos elevados no 
sangue - iguais ou acima de 140 mmHg por 90 mmHg -, que 
podem estar associados à mudanças metabólicas, hormonais, 
dentre outras (NUNES et al., 2015). Segundo a UNA-SUS 
(2017), como sintomatologias clínicas das doenças crônicas, 
para além da própria hipertensão, têm-se o esforço repetitivo 
nas atividades de vida diária (AVD), questões emocionais, 
ansiedade, depressão, sintomas de dor, fadiga e tensão 
muscular.  

Como comorbidade multifatorial, a HA possui fatores 
desencadeantes que quando associados geram o avanço da 
doença em seus níveis mais críticos. Estudos comprovam que 
os principais FR para HAS englobam: idade, gênero, etnia, 
excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de 
álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos, histórico 
familiar, dentre outros (UNA-SUS, 2017).  

Embora possua fatores de risco modificáveis, tornando-
a evitável, a hipertensão tornou-se um problema de saúde 
pública. O mal hábito alimentar da população, o qual inclui o 
aumento da ingestão de sódio nos alimentos, bem como  altas 
concentrações de açúcar, são os grandes responsáveis por 
impulsionar o aumento dos níveis pressóricos através do influxo 
de líquido para o espaço intravascular.  

Para além disso, a má alimentação pode estar associada 
aos casos de sedentarismo e obesidade, caracterizados pela 
síndrome metabólica. Como síndrome, trata-se de um conjunto 
de doenças provocadas por mudança da ação insulínica, a qual 
envolve alterações metabólicas como a dislipidemia, a 
obesidade, alteração glicêmica e alteração dos níveis 
pressóricos, os quais originam a hipertensão arterial.  

Observa-se através de apontamentos da literatura, uma 
relação temporal entre a propensão ao desenvolvimento da 
hipertensão arterial associada às doenças cardiovasculares 
conforme o passar dos anos. Em parte pode-se associar à 
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dificuldade do indivíduo em manter os mecanismos 
homeostáticos por sistemas compensatórios.  
 Por meio da abordagem biopsicossocial do paciente, 
analisando-o como um ser holístico, alguns estudos apontam 
como causa das alterações pressóricas fatores estressores, os 
quais abrangem tanto o estresse fisiológico como emocional. 
Segundo estudos, seu efeito se dá por meio da estimulação do 
eixo hipotalâmico com a ativação do sistema nervoso autônomo 
simpático. Dessa maneira, ocorre a vasoconstrição tanto 
através do mecanismo simpático, assim como pela liberação 
das catecolaminas como a adrenalina, por intermédio da 
indução das glândulas adrenais, que provocam aumento da 
resistência vascular periférica (SOUSA; SILVA; GALVAO-
COELHO, 2015).  
 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E A AVALIAÇÃO DO RISCO 
CARDIOVASCULAR 
 

Por meio do Escore de Framingham, é possível realizar 
a avaliação da ameaça ao funcionamento cardiovascular 
através da combinação dos fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares na atenção 
primária de saúde (APS). Este processo conta com a 
estratificação do risco cardiovascular para evento coronariano 
ou morte por infarto em um período de 10 anos. Tal análise 
precoce auxilia na diminuição do risco de complicações 
cardíacas bem como promove ao paciente uma melhora da sua 
qualidade de vida, à medida que serão realizados 
acompanhamento necessários para estabilizar o quadro 
hipertensivo do mesmo (FERNANDES et al., 2015). 

Segundo Goff et al. (2014), o escore indicado pelo 
American College of Cardiology (ACC) e pela American Heart 
Association (AHA), objetivou fazer a estimativa de risco para 
doenças cardiovasculares ateroscleróticas. Para isso, as 
variáveis usadas foram: idade, sexo, PA sistólica com e sem 
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tratamento, colesterol total, HDL-C, tabagismo e diabetes. 
Enquanto isso, de acordo com a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (2016), enumeram-se como fatores de risco 
cardiovascular as alterações da pressão arterial sistólica e 
diastólica, hipertensão arterial sistêmica, doença cardiovascular 
(DCV), lesão em órgão-alvo (LOA), diabete mellitus (DM) e a 
ocorrência de doença renal crônica (DRC).  

Conforme Fernandes et al. (2015), observa-se uma falha 
no instrumento de Framingham de avaliação cardiovascular, 
assim como acreditava-se que a escala SCORE possuísse 
maior eficácia para diagnósticos de alto risco cardiovascular. 
Contudo, devido a ausência da análise de fatores coexistentes, 
como pacientes que possuem tratamento de outras 
comorbidades, dentre outros, ambas foram inconclusivas para 
pacientes que já possuíam diagnóstico de alto risco.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(2016), a elevação dos níveis pressóricos possui várias 
classificações. Por meio da estratificação do risco 
cardiovascular, obtém-se como parâmetros a HAS em seus 
estágios I, com PAS 140-159 mmHg e PAD 90-99 mmHg; 
estágio II, onde a PAS varia entre 160-179 mmHg e a PAD entre 
100-109 mmHg; e estágio III, no qual PAS > 180 mmHg e PAD 
> 110 mmHg.  

Segundo estudos do World Health Organization (WHO, 
2014), os diagnósticos médicos de HA obtiveram menor 
frequência nas Américas, com aproximadamente 18% dos 
casos. Em um panorama total, dos estados brasileiros, o de 
maior prevalência foi o Rio de Janeiro com 30,7%, o qual detém 
também o maior número de notificações entre mulheres. Do 
sexo masculino, os maiores índices foram observados no 
nordeste brasileiro, no estado de Maceió, com 
aproximadamente 26% dos casos (WHO, 2014). 
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Tabela 1. Estratificação do risco cardiovascular pela 
associação dos FR.  

Fatores de 

Risco 

PAS 130-39 

ou 

PAD 85-89 

HAS  

Estágio 1 

HAS 

 Estágio 2 

HAS  

Estágio 3 

 

Ausente Sem Risco 

Adicional 

Risco Baixo Risco 

Moderado 

Alto Risco 

1 - 2 Risco Baixo Risco 

Moderado 

Alto Risco Alto Risco 

> 3 Risco 

Moderado 

Alto Risco Alto Risco Alto Risco 

Presença de 

DM, DRC, 

DCV ou LOA 

Alto Risco Alto Risco Alto Risco Alto Risco 

Fonte: adaptação dos autores (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2016).  

 
 
REPERCUSSÃO FISIOLÓGICA DA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL  

 

Conforme estudos, há prevalência de casos de HAS em 
países em desenvolvimento, comparados aos países mais 
desenvolvidos. Para compreender tal acontecimento, basta 
analisá-lo por uma perspectiva socioeconômica, onde se 
percebe a falta de acesso adequado aos serviços de saúde bem 
como condições precárias de vida (WHO, 2014).    

Elencada como risco para o desenvolvimento de DCNT 
mais prevalente, a hipertensão arterial (HA), gera aumento do 



REPERCUSSÕES DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA SOBRE O 
FUNCIONAMENTO CARDIOVASCULAR   

 
 

risco de comorbidades, como infarto agudo do miocárdio e 
acidente vascular encefálico. Além disso, muitas vezes é 
assintomático, o que dificulta a procura, por parte dos 
indivíduos, pelos serviços de saúde. Estudos apontam que a 
HAS é a doença que mais se destaca referente a doenças do 
aparelho circulatório, em seguida vem as arritmias cardíacas e 
o infarto, sendo este último a segunda maior causa de mortes 
no país (QUEIROZ et al., 2016) 

Caso não sejam realizadas as medidas de prevenção, 
promoção e controle da saúde, a hipertensão arterial sistêmica 
poderá desenvolver níveis mais graves de comprometimento 
sistêmico. Dessa maneira, podem ser desenvolvidas patologias 
que por sua gravidade, são causas de instabilidade moral e 
física ao paciente, bem como despesas com os serviços de 
saúde. Dentre as principais, elencam-se: infarto agudo do 
miocárdio, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e 
acidente vascular cerebral.  

 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) 
 

O Infarto agudo do miocárdio (IAM) se refere à morte das 
células cardíacas (cardiomiócitos) por isquemia de longa 
duração.  A maior parte das situações ocorre devido à ruptura 
súbita de uma placa de aterosclerose levando o desequilíbrio 
entre oferta e demanda de oxigênio.  

Este processo pode ser favorecido com a elevação da 
pressão arterial, uma vez que na contração cardíaca, as 
artérias, como as coronárias, falham ao irrigá-lo, pois estas 
precisaram desenvolver uma maior desempenho a fim de 
vencer a pressão exercida nelas, o que prejudica sua 
oxigenação, com isso a musculatura miocárdica tem seu 
trabalho aumentado que quando não tratado pode gerar um 
futuro infarto agudo do miocárdio (PIEGAS et al., 2015). 
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) 
 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica que 
ocorre como consequência de diversos fatores ou doenças que 
associados, levam ao dano da bomba cardíaca. Tal síndrome é 
caracterizada pela disfunção do coração em suprir as 
demandas metabólicas dos tecidos. Mais de 50% os casos de 
IC ocorrem por um déficit na contratilidade dos ventrículos, 
sendo a disfunção diastólica responsável pelas demais 
porcentagens (SBC, 2018). 

Nestes casos, o referido acometimento se dá pelo 
aumento dos níveis sistólicos de pós-carga arterial, que se 
encontra sustentado devido a hipertensão arterial sistêmica, 
que promove alterações na estrutura e função cardíacas. Dessa 
forma, é ativado o mecanismo compensatório de ativação dos 
receptores ionotrópicos e elevando ainda mais a pressão 
cardíaca e frequência, com o intuito de elevar o débito cardíaco 
e nutrir os tecidos periféricos.  

 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) 
 

Sabe-se que o sistema nervoso central é o responsável 
pelo controle das funções do organismo, desde a liberação de 
hormonal pelo eixo hipotálamo-hipófise, até o controle 
simpático da frequência cardíaca e consequentemente da 
pressão arterial. Apesar de sua complexidade, os vasos 
responsáveis por oxigenar a região encefálica são delicados e 
de pequenos calibres.  

Atualmente, inúmeros fatores relacionados ao estilo de 
vida são associados ao acidente vascular encefálico, bem como 
são comuns as ocorrências de várias sequelas devido ao 
mesmo. Em geral, os acidentes vasculares são caracterizados 
como AVE isquêmico, no qual há reação de embolia nos vasos 
pela diminuição do fluxo arterial, e AVE hemorrágico devido ao 
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aumento da pressão dentro do endotélio vascular (SILVA; DE 
LIMA; CARDOSO, 2014). 

A evolução da fisiopatologia do (AVE) possui como 
comorbidades associadas, o tabagismo, diabetes, 
dislipidemias, assim como em grande porcentagem, causas 
cardiovasculares como hipertensão arterial. Ela envolve a perda 
da homeostase celular, acidose - como nos casos de 
hipoventilação -, toxicidade pela elevação das concentrações 
intracelulares de cálcio, infiltração de leucócitos, dentre outros 
(ARAÚJO, 2017). 

Com o aumento exacerbado da PA no indivíduo, ocorre 
consequente aumento da pressão endotelial vascular. Ao se 
chocar com os vasos de pequeno calibre presentes na região 
encefálica, o alto fluxo sanguíneo pode ocasionar uma ruptura 
dos vasos sanguíneos da respectiva região, gerando um 
extravasamento de sangue e consequente hemorragia, 
caracterizando-se como acidente vascular encefálico, do tipo 
hemorrágico. A hipertensão, principal fator desencadeante do 
AVEH, prevalece como fator de risco característico em 
aproximadamente 30% dos casos (CARVALHO et al., 2015). 

 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC) 
  

O rim é um órgão intensamente relacionado à função 
cardíaca, e tem como funções a filtração e excreção dos 
produtos do metabolismo, produção de hormônios como a 
renina, importante regulador da pressão arterial com o sistema 
renina - angiotensina - aldosterona, e eritropoietina. Além disso, 
é responsável pelo equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico 
(BRASIL, 2014). 

Como método diagnóstico da função renal, realiza-se a 
verificação da taxa de filtração glomerular (TFG) através da 
urina. Através desse processo, é possível analisar o 
desenvolvimento da doença renal crônica (DRC), caracterizada 
pela perda progressiva da função dos rins, e está intimamente 
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ligada à HAS, assim como as demais DCNT. A hipertensão 
arterial têm papel importante na prevenção e progressão do 
quadro da doença renal crônica. Com isso, percebe-se a 
necessidade da formulação de políticas que auxiliem na 
prevenção dessa doença a fim de livrar muitos pacientes do 
processo hemodialítico precoce (SOARES; et al, 2017). 

Esse processo acontece devido à grande pressão 
exercida pelo fluxo sanguíneo nesse órgão, levando à queda da 
sua capacidade em promover a filtração glomerular e 
resultando no aumento da sua dificuldade de realizar as devidas 
atividades. Com isso, ocorre o aumento da concentração de 
substâncias que deveriam ser excretadas pela urina no sangue. 
Tal fluxo elevado em constância promove a perda progressiva 
da função renal, levando à insuficiência. Visto sua associação 
às DCV, considera-se como uma doença renocardiovascular 
(DRCV). 

Entretanto, via de regra pode ocorrer o processo inverso, 
ou potencialização da HAS. Com o agravo do dano renal, os 
rins deixam de realizar o equilíbrio hídrico de maneira adequada 
e provocam a retenção de líquidos e sódio no organismo, 
surgindo a hipertensão, que pode promover hipertrofia da 
camada muscular das artérias renais (ALVES; BASTOS; 
SILVA, 2015). 

 
PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE A HAS 

 
No que se refere à HAS o enfermeiro apresenta uma 

grande relevância, visto que seu contato com o paciente, na 
maioria das vezes, é inicial e baseia-se na busca para perceber 
os problemas do cliente e encaminhá-lo para o especialista. 
Além disso, o papel desse profissional, por meio da consulta de 
enfermagem, é capaz de permitir um olhar mais individual para 
aquele usuário como também integralizado (MEDES; SILVA; 
FERREIRA, 2015). Ou seja, é visível que esse executor do 
cuidado tem um papel insubstituível quando se trata de 
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pacientes que apresentam HAS, pois, em um primeiro contato 
com esse profissional, isso já pode ser percebido e 
complicações maiores podem ser evitadas. 

Acresce-se a essa conjuntura que os fatores que levam 
a piora do quadro dos pacientes portadores de HAS estão 
relacionados a várias outras doenças crônicas. Logo, faz-se 
insubstituível a atuação da equipe de saúde, inclusive do 
enfermeiro, como protagonista da educação continuada de 
seus pacientes, com objetivo de promover o controle e a 
prevenção dessa doença, para que a sociedade seja orientada 
a respeito dos riscos e consiga alcançar uma melhor qualidade 
de vida (ARANTES; SALVAGIONI; et. al, 2015). 

Vale, ainda, ressaltar não se constitui fácil convencer 
uma pessoa que não sente dor e não percebe alterações em 
seu corpo que ela é doente e tem HAS, principalmente quando 
essa informação provoca uma alteração nos hábitos daquele 
paciente. Portanto, é uma finalidade difícil de alcançar, por isso 
o enfermeiro deve agir não somente como educador do usuário 
de saúde, mas também como promotor de mudanças no 
comportamento e no estilo de vida, pois a educação, mesmo 
que seja algo importante não é suficiente para o tratamento 
quando ela não provoca uma conversão de vida (GIRÃO; 
OLIVEIRA; et al., 2015).  

Nessa perspectiva, a interação com o profissional de 
enfermeiro, seja na unidade de atendimento ou em casa, revela-
se como um grande motivador de aderência ao tratamento, visto 
que, nestas consultas, o enfermeiro engloba não somente a 
condição física do seu cliente, mas também todo o meio em que 
se insere (DIAS; SOUZA; MISHIMA, 2016).  

Por fim, pode-se analisar que esse profissional é 
insubstituível para garantir o aumento da adesão desses 
pacientes ao tratamento, propor medidas de controle, de 
prevenção e de conscientização para aqueles que apresentam 
os riscos, como já exposto anteriormente. Tudo isso revela-se 
importante, pois, sem esta atuação da enfermagem a qualidade 
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do serviço em geral fica deficitária e mais difícil de progredir com 
qualidade. 

 
CONCLUSÃO 

 

Dentre os fatores de risco para DCNT, a hipertensão 
arterial sistêmica é uma das comorbidades de maior 
prevalência, a qual pode repercutir em disfunção do 
funcionamento cardíaco e consequente promoção de afecções 
sistêmicas, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal 
e cardíaca, além de provocar o acidente vascular encefálico. 
Para, além disso, percebe-se que apesar dos altos níveis de 
hipertensão notificados no Brasil, este não se encontra entre os 
continentes de maior índice de acometimento.  

O volume crescente de pessoas acometidas pelas 
doenças cardiovasculares como a hipertensão, reforçam a 
necessidade de investimento em políticas de saúde. Tendo em 
vista a promoção, diagnóstico precoce e controle da doença, 
por meio da modificação de hábitos de vida e redução de fatores 
de risco modificáveis.  

Mediante o exposto, é possível que a meta de redução 
dos níveis de doenças crônicas não transmissíveis seja 
alcançada. Para isso, se faz necessário que sejam mantidos e 
aprimorados projetos de prevenção e promoção da saúde, 
voltados para o cuidado com as condições clínicas multifatoriais 
apresentadas pelas DCNTs e seus fatores de risco (FR).  

Nesse sentido, é fundamental o papel do profissional de 
enfermagem. Através do seu contato com o paciente e análise 
do mesmo de forma holística, o enfermeiro consegue avaliar o 
estado geral do paciente, seu risco cardiovascular, bem como 
trabalhar a prevenção de agravos na saúde e promoção do 
cuidado. Para tanto, utiliza-se do processo de educação 
continuada e incentivo à adesão do paciente ao tratamento com 
mudança dos hábitos de vida modificáveis. 
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Além disso, se faz necessária a alimentação dos 
sistemas de saúde e informação, evitando falha nos bancos de 
dados relacionados aos instrumentos disponíveis, 
subnotificações, índices de prevalências, incidências, e 
apresentando informações não condizentes com a realidade, 
para que seja possível o desenvolvimento de estudos com 
bases de dados quantitativos adequados à prática clínica.  
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RESUMO: O fato de viver nas ruas envolve diversas 
dificuldades, como fragilidade no acesso aos serviços de saúde, 
desemprego, alimentação precária e insegurança. Embora a 
vivência na rua seja rodeada de desafios e dificuldades, 
algumas pessoas aparentemente conseguem se adaptar com 
mais facilidade a esta realidade devido a resiliência. Assim, este 
estudo objetivou analisar aspectos relacionados a resiliência de 
pessoas em situação de rua com base em revisão da literatura. 
O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura 
realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, 
Medline via Pubmed e Web of Science utilizando como 
descritores Resilience, Psychological AND Homeless Persons, 
resultando em uma população de 191 artigos e amostra de 19 
artigos. Alguns fatores como autonomia, autoeficácia, 
expectativa futura positiva, foram identificados como 
contribuintes para que a pessoa seja resiliente, fatores como 
traumas, pobreza, exclusão social foram destacados como 
prejudiciais a resiliência. A revisão permitiu identificar também 
alguns conceitos de resiliência. Salienta-se a importância de 
estudos sobre essa temática, pois sendo mais explorada 
contribuirá para um melhor entendimento sobre a resiliência em 
pessoas em situação de rua. 
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INTRODUÇÃO  

 

A população em situação de rua aumentou 

significativamente nos últimos anos e está relacionada a 

diversas razões, como pobreza, desemprego, uso de 

substâncias psicoativas, rompimento dos vínculos familiares, 

tornando-as um grupo de pessoas marginalizadas e excluídas 

da sociedade (HINO; SANTOS; ROSA, 2018). 

Atualmente, não se tem conhecimento acerca do 

quantitativo exato de pessoas que vivem em situação de rua no 

mundo, pois na realidade em que se encontram, sem um 

endereço fixo, dificulta a investigação e levantamento destes 

dados.  No Brasil, o documento de orientações técnicas aos 

centros de referência especializado para população em 

situação de rua, estima a existência de cerca de 50.000 

pessoas vivendo em tais condições e a Pesquisa Nacional 

sobre a população em Situação de Rua, evidenciou que mais 

de 80% desta população é do sexo masculino (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2011). 

O fato de viver nas ruas envolve diversas dificuldades, 

entre elas a fragilidade no acesso aos serviços de saúde, 

insegurança, desemprego, alimentação precária, preconceito e 

os estigmas enraizados na sociedade, trazendo a essa 

população o esquecimento e a precariedade (SANTANA; 

CASTELAR, 2014). 

Vivendo diante de uma rede social fragilizada é bastante 

comum a presença de alguns transtornos de cunho mental 

entre as pessoas que vivem em situação de rua. Estudo 

realizado por Soares Neto (2016), mostrou que a depressão e 
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esquizofrenia são comumente observados, além da ansiedade 

e dos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de 

drogas e outras substâncias psicoativas. 

Embora a vivência na rua seja rodeada de desafios e 

dificuldades, algumas pessoas aparentemente conseguem se 

adaptar com mais facilidade a realidade de estar nas ruas. 

Neste contexto é possível notar que a adaptação se dá pelo 

poder de resiliência que alguns conseguem desenvolver mais 

que outros (ROOK, 2015). 

Fontes e Neri (2015), definem a resiliência como uma 

adaptação do indivíduo frente às dificuldades que este enfrenta, 

sendo um método primordial para conseguir superar problemas 

psicológicos, biológicos e socioeconômicos recentes ou de seu 

passado, promovendo a reabilitação de sua saúde mental.

 Estudo realizado por Hills e Meyer (2016) mostra que 

fatores como força pessoal, cultura, crenças ligadas a religião, 

apoio e vínculos familiares, contribuem no enfretamento de 

forma positiva às adversidades enfrentadas nas ruas, 

otimizando a adaptação ao contexto vivenciado. 

Nesta perspectiva estudos que abordem a resiliência de 

pessoas em situação de rua se faz importante, pois além de 

expandir conhecimentos acerca desta temática, permite 

compreender os mecanismos de enfrentamento que as 

pessoas em situação de rua utilizam para superar as 

adversidades. 

Sendo assim este estudo objetivou analisar aspectos 

relacionados a resiliência de pessoas em situação de rua com 

base em revisão da literatura. 
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MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma revisão da literatura realizada nas bases 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde, Medline via Pubmed e 

Web of Science utilizando como descritores Resilience, 

Psychological AND Homeless Persons. A busca nas bases de 

dados ocorreu através do acesso externo ao portal de 

periódicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte via 

Café em agosto de 2018, com os seguintes critérios de 

inclusão: artigo disponível na íntegra sem custo para acesso, 

idiomas português, inglês, espanhol e francês, abordassem a 

resiliência de pessoas em situação de rua, sem limite de tempo. 

Foram excluídos os artigos que não abordaram a temática e 

artigos duplicados entre as bases de dados. 

Para realização deste estudo seguiu-se as etapas: busca 

nas bases de dados utilizando descritores, leitura dos títulos e 

resumos dos artigos, definição dos motivos de exclusão dos 

artigos após leitura dos títulos e resumos, leitura na íntegra dos 

artigos selecionados, exclusão dos artigos após leitura na 

íntegra, caracterização dos artigos que compuseram a amostra. 

As variáveis que foram extraídas dos artigos foram: 

autores, ano, revista, objetivo do estudo, tipo do estudo, 

amostra, base de dados, aspectos relacionados a resiliência. 

O fluxograma prisma demonstra as etapas seguidas para 

construção deste estudo. 
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Figura 1: Fluxograma prisma referente as etapas e seleção dos 
artigos deste estudo.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1: Caracterização dos artigos incluídos na amostra. 
Autores/a

no 
Revist

a 
Objetivo Tipo 

de 
estudo 

Amo
stra 

Base 
de 

dados 

AUBRY, et 
al. 2016 

Am J 
Comm
unityPs
ychol 

Identificar fatores 
preditivos 
associados com 
pessoas saindo de 
sem-abrigo e a se 
tornar estável. 

Longitu
dinal 

329  BVS 

SCHMIDT, 
et al. 2015. 

Interna
tional 
journal 

Aprender sobre as 
barreiras e apoios 
experimentados 

Qualita
tivo 

61  BVS 
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of 
circum
polar 
helth 

pelas mulheres sem-
teto no Canada ao 
acessar 
cuidados de saúde, 
abrigo, alojamento e 
outros serviços. 

TOZER, et 
al. 2015. 

BMC 
Public 
Health 

Identificar os fatores 
associados à 
prevenção e 
transição para o uso 
de drogas injetáveis 
(UDI) entre os jovens 
envolvidos com rua. 

Qualita
tivo 
descriti
vo 

47  BVS 

FERGUSO
N, et al. 
2015. 

Social 
Scienc
e & 
Medici
ne 

Examinar fatores de 
risco para jovens 
sem teto. 
 

Transv
ersal e 
Compa
rativo 

601  BVS 

NARAYAN
, 2015. 

Clinical
Psycho
logyRe
view 

Identificar todos os 
estudos 
quantitativos sobre o 
funcionamento 
parental positivo em 
sem-abrigo. 

Revisã
o 
Integrat
iva 

3443  BVS 

HOLTROP, 
et al. 2015. 

Journal 
of 
Marital 
and 
FamilyT
herapy 

Adquirir uma melhor 
compreensão do 
status psicossocial e 
as experiências de 
vida dos pais em 
situação de rua que 
residem em moradias 
de transição. 

Quantita
tivo 

69  BVS 

HERBERS, 
et al. 2014. 

J 
Abnorm
ChildPs
ychol 

Contribuir com 
informações 
detalhadas sobre 
trauma 
em uma amostra 
representativa de 
crianças pequenas 
residentes em 
abrigos de 
emergência, uma 
população com alto 
risco de resultados 

Transve
rsal 

138 BVS 
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e um grupo mais 
propenso a sofrer 
trauma. 

KRABBEN
BORG, et 
al. 2013. 

BMC 
Public 
Health 

Analisar a eficácia do 
Houvast nos serviços 
holandeses para 
jovens em situação 
de rua e também 
avaliar a fidelidade 
deste modelo de 
forças. 

Quase-
experim
ental 
 

Grupo 
contro
le = 
128, 
Grupo 
interv
enção 
= 123. 

BVS 

BRUSH, et 
al. 2011. 

Health 
ofNation
alInstitut
es 

Identificar os atributos 
e características da 
superação e suas 
implicações teóricas e 
práticas 
aplicação à 
enfermagem. 

Revisão
/teórico 

- BVS 

ALVAREZ, 
et al. 2011.  

Saúde 
Soc. 

Criar e aplicar um 
recurso metodológico 
operacional 
denominado “conto 
de encontro 
transformador”. 

Longitu
dinal 

20 BVS 

TOMPSET
T, et al. 
2009. 

Health 
ofNation
alInstitut
es. 

Examina as 
diferenças entre 
adolescentes, adultos 
jovens e idosos 
servidos por abrigos 
ou programas de 
alimentação para 
informar a prestação 
de serviços. 

Transve
rsal 

830  BVS 

RUDZINSK
I, et al. 
2017. 

Preventi
on, 
andPoli
cy. 

Analisar como o 
conceito de resiliência 
é definido, 
operacionalizado e 
aplicado na pesquisa 
sobre o uso de 
substâncias. 

Revisão 
da 
literatur
a 

77 Medline 

BENNETT, 
et al. 2016. 

J Cross 
Cult 
Geronto
l. 

Examinar a resiliência 
em colombianos mais 
velhos que vivem na 
pobreza usando uma 
estrutura ecológica 
que identifica três 

Qualitati
vo 
 

16 Medline 
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níveis: 
individual; comunidad
e; e social. 

HILLS, et al. 
2016. 

Int J 
Qualitati
ve Stud 
Health 
Well-
being 

Explorar 
qualitativamente as 
experiências vividas 
de crianças de rua 
que vivem nas ruas 
de Durban, na 
província de 
KwaZulu-Natal, África 
do Sul.  

Transve
rsal 
 

10 Medline 

MOYA, et 
al. 2017. 

Front 
Public 
Health. 

Permitir que os 
participantes 
registrem e reflitam 
sobre os pontos fortes 
e preocupações de 
sua comunidade, 
promovam diálogo 
crítico e 
conhecimento sobre 
questões 
importantes, e 
alcancem as políticas 
e outros tomadores 
de decisão chave. 

Qualitati
va/phot
ovoice. 
 

12 Medline 

MABHALA, 
et al. 2017. 

Internati
onal 
Journal 
for 
Equity 
in 
Health 

Analisar as histórias 
de pessoas em 
situação de rua para 
obter uma 
compreensão das 
condições sociais sob 
as quais a falta de 
moradia ocorre, a fim 
de propor uma 
explicação teórica 
para isso. 

Qualitati
va. 
 

26 Medline 

MUTUMBA, 
et al. 2015. 

Aidwsw
Sciety. 

Destacar fontes de 
risco e resiliência, 
bem como identificar 
tratamento e suporte 
para transtornos 
mentais entre 
populações-chave. 

Teórico - Medline 
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BRAGA, et 
al. 2008. 

BMC 
Psychia
try 

Promover uma 
discussão de 
questões conceituais 
sobre os termos 
do transtorno de 
estresse pós 
traumático. 

Revisão 
da 
literatur
a. 

- Medline 

WACHIRA, 
et al. 2015. 

BMC 
Public 
Health. 

Descrever as práticas 
de iniciação física, 
social e psicológica 
de crianças e jovens 
de rua, em Eldoret, no 
oeste do Quênia. 

Qualitati
vo 

65 Medline 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

 Observa-se que 31,57% dos estudos incluídos nesta 

revisão eram qualitativos, 21% transversal, 21% revisão da 

literatura, 10,52% longitudinais, 5,26% teóricos, 5,26% quase 

experimental.  

Percebe-se um maior quantitativo de estudos qualitativos 

que pode estar associado ao entendimento da resiliência por 

meio de coleta de dados que considera o indivíduo em duas 

diversas dimensões biopsicossocial e espiritual, como discurso 

do sujeito, grupo focal, entre outros. 
 

  



RESILIÊNCIA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Figura 2: Fatores que contribuem positivamente e os que 
prejudica a resiliência de pessoas em situação de rua 
encontrada nos artigos incluídos nesta revisão da literatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Aspectos relacionados aos fatores que contribuem para à 

resiliência de pessoas em situação de rua 

 

Dentre os fatores que contribuem para que pessoas em 

situação de rua apresentem resiliência em seu dia a dia 

destaca-se o acesso aos serviços de saúde. Neste contexto, o 

consultório de rua representa uma estratégia valiosa uma vez 

que consegue assistir estas pessoas mesmo que estas não 

estejam inseridas em um território específico, como estratégia 
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da Atenção Básica, fazendo parte da Saúde Mental e Saúde da 

Família (LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014;ANTUNES; 

ROSA; BRÊTA, 2016). 

Muitas vezes as pessoas em situação de rua sofrem 

preconceito e estigma dos próprios trabalhadores da saúde ou 

do sistema burocrático (documento de identificação, endereço, 

área de cobertura), impedindo o atendimento relacionado a 

problemas de saúde (BORYSOW, CONILL, FURTADO;2017). 

Torna-se essencial cumprir o estabelecido na 

Constituição Federativa do Brasil que determina saúde como 

direito de todos e dever do Estado e que seu acesso deve ser 

garantido por meio de políticas econômicas e sociais 

(BRASIL,1988). 

Em grande maioria, as pessoas em situação de rua 

apresentam relações sociais fragilizadas, tornando a vida nas 

ruas ainda mais difícil. Em contrapartida, estudos mostram que 

a existência de laços familiares e afetivos, além do 

estabelecimento de amizades com outras pessoas em situação 

de rua, permite a superação dos problemas vivenciados 

rotineiramente, contribuindo para a resiliência (MATOS, 2016). 

Alguns fatores como a falta de privacidade e instalações 

inadequadas geram estresse psicológico, afetando a 

autoestima de pessoas que vivem em situação de rua. Estudos 

mostram que a participação em atividades de grupo, 

estabelecimento de relações afetivas contribuem para a 

melhoria da autoestima, potencializa a autoimagem, além de 

desenvolver pensamentos positivos refletindo nas expectativas 

futuras de forma benéfica. Todos estes fatores mostram que as 

pessoas em situação de rua mesmo vivendo em condições 

difíceis, conseguem ser resilientes e enfrentam a vida com 

otimismo (SILVA; MARTINS; HELLER, 2018; NASCIMENTO, 

2018). 
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Pessoas resilientes conseguem enxergar na dificuldade 

pontos que podem ser usados para melhoria das condições e 

qualidade de vida, neste sentido o otimismo e a fé são aliados 

que caminham lado a lado com estas pessoas, pois permite e 

dá forças para que acreditem em um futuro melhor, tornando 

estas pessoas mais empoderadas e perseverantes 

(NASCIMENTO, 2018).   

Muitas pessoas em situação de rua passam a exercer 

suas crenças, acreditando em forças sobrenaturais e em sua 

religião, pois segundo Campos e Cunha (2016) existe na fé 

religiosa justificativa dos acontecimentos em suas vidas, de 

acordo com o saber do humano, esta fé faz com que muitos 

deles suportem as circunstâncias, a vulnerabilidade ao 

sofrimento, e a morte, em razão da crença em algo melhor 

posteriormente. 

A prática esportiva é um aspecto preventivo, permitindo 

a formação de vínculos significativos entre os participantes, 

também é possível identificar que as pessoas que praticam 

atividade física passam a estabelecer metas na sua vida, 

alimentar sonhos e possuem uma expectativa de sucesso no 

futuro, diminuindo outros fatores de risco e promovendo a 

resiliência de forma qualitativa (SANCHES, 2018).  

 

Aspectos relacionados aos fatores que prejudicam e os 

conceitos de resiliência de pessoas em situação de rua. 

 

A resiliência é entendida como a capacidade do indivíduo 

superar as adversidades utilizando equilíbrio psicológico, 

melhorando o seu bem-estar (TOZER et al., 2015). 

Em relação aos fatores que prejudicam a resiliência 

estão o trauma, que muitas vezes surgem na infância, 

desestrutura familiar e até mesmo a situação em que se 
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encontram. Além disso, o local onde as pessoas em situação 

de rua vivem possuem condições de extrema pobreza, 

violência, risco e delinquências, causando outras dificuldades e 

tratando-se de um problema social que inclui diversas 

discussões (RESENDE, 2015). 

Ser resiliente é conseguir se recuperar apesar das 

dificuldades, sendo que muitas pessoas estão diante da 

situação de exclusão social, vivenciando o estigma e o 

preconceito, também a repressão estatal e o uso de drogas em 

espaços públicos, influenciando de forma negativa. Além disso, 

o acesso à saúde e apoio social prejudicados, estabelecem um 

contexto de violência que são agravadas em situação de 

marginalização e exclusão em relação ao restante da 

população (TOLEDO; GÓNGORA; BASTOS, 2017). 

A situação de falta de moradia causa a exclusão social, 

deixando as pessoas mais vulneráveis a possíveis situações de 

violência. Assim, entende-se que aqueles que estiveram em 

situação de rua, em algum momento possuem escores 

relacionados ao consumo de álcool, problemas médicos, 

psiquiátricos, emprego e suporte familiar, além de mais 

sintomas depressivos, prisão por roubo e renda insuficiente 

para pagar necessidades básicas. É necessário o compromisso 

ético do Estado para proteção das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, com ações que contribuam para a qualidade de 

vida desses sujeitos, melhorando assim a forma de enxergar as 

dificuldades (HALPERN et al., 2017). 

O uso de drogas é outro fator que influência de forma 

negativa a resiliência, pois a droga se torna um escape para as 

pessoas em situação de rua, que passam por frustrações e não 

conseguem superar as dificuldades, entregando-se e perdendo 

o sentido de viver. Acrescentam-se os sentimentos de carência, 

tristeza e muitas vezes incompreensão. Sendo esse conjunto 
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de sentimentos vividos desde as etapas mais precoces da vida, 

que conduzem o indivíduo a uma intolerância do seu cotidiano. 

Assim, buscam aliviar muitas vezes esses traumas com as 

drogas e principalmente o crack (MORERA; PADILHA, 2015). 

Resiliência é quando uma pessoa encontra sentido na 

vida, mesmo que passe por obstáculos, e consegue transformar 

sentimentos negativos como a raiva, remorso ou culpa em 

aspectos positivos, possibilitando que esta amenize seu 

sofrimento, e torne-se consciente de suas potencialidades e 

qualidades existentes (MATOS, 2018). 

Um estudo realizado em Brasília revelou que pessoas 

em situação de rua possuem imagem de sujeitos violentos, 

perigosos e marginalizados, idealizando que a vidas nas ruas, 

na maioria das vezes, pressupõe um contato profundo com as 

drogas (FERREIRA; PINHEIRO, 2015). 

A violência no contexto de pessoas em situação de rua 

torna-se muitas vezes invisível e indiferente para a sociedade, 

passando despercebida. No entanto, cabe destacar que esta 

população também pode ser vítima da violência urbana, como 

homicídios, potencializando o declínio da resiliência 

(PIMENTEL, et al. 2015).  

Estudo realizado em Minas Gerais, mostrou que 

mulheres que vivem em situação de rua passam por violência, 

que incluem disputa por drogas, atitudes intolerantes, além da 

violência sexual, e também exigem que elas lidem diariamente 

com diversas situações envolvendo diretamente a relação com 

o seu corpo e a sexualidade (BISCOTTO et al., 2016).  
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CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar aspectos 

relacionados a resiliência de pessoas em situação de rua 

através da revisão da literatura. 

Os artigos incluídos na amostra demonstraram fatores 

que contribuem para a resiliência e aqueles que prejudicam-na 

no contexto de pessoas em situação de rua.  Além disso, alguns 

artigos trouxeram conceitos de resiliência neste grupo 

populacional. 

Como aspectos que colaboram para promover a 

resiliência cita-se: assistência à saúde, recursos psicológicos, 

relações sociais, perseverança, empoderamento, autoestima, 

fé, entre outros. Os motivos que afetam negativamente a 

resiliência encontrados nos artigos abordaram: traumas, 

pobreza, exclusão social, falta de moradia, uso de drogas, 

violência, abuso físico. 

Salienta-se a importância de estudos que englobem 

pessoas em situação de rua, pois também é necessário 

entender o contexto em que vivem à partir de relatos 

vivenciados, isto, contribuirá para um melhor entendimento 

sobre a resiliência, seus aspectos influenciadores, direcionando 

para condutas eficazes. 
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RESUMO: O termo “Segurança do Paciente” refere-se ao 
esforço em evitar e prevenir os efeitos adversos relacionados 
ao atendimento hospitalar e domiciliar, e em diminuir os danos 
associados à assistência à saúde ao mínimo possível. Os erros 
relacionados às cirurgias representam uma grande 
porcentagem no total de fatores que afetam a segurança do 
paciente. O artigo, portanto, trata-se de uma revisão integrativa, 
que consiste na abordagem do conteúdo na literatura e, 
posterior síntese de conhecimento. A amostra foi constituída 
por 7 artigos científicos, submetidos aos critérios de inclusão 
previamente listados, sendo 2 da base Scielo, e os demais da 
BVS. A maior parte dos estudos é de caráter transversal, porém 
um é revisão de literatura e um estudo retrospectivo. A maior 
parte dos estudos é de caráter transversal, porém um é revisão 
de literatura e um retrospectivo. Os estudos foram realizados 
nas diversas regiões do Brasil e como banco de dados tivemos: 
profissionais, pacientes, prontuários, bancos de dados.  
Concluiu-se que para a efetividade e eficácia no centro 
cirúrgico, é importante a disposição dos profissionais em utilizar 
métodos que reduzam os riscos, e verificou-se a necessidade 
de mais estudos acerca da segurança do paciente no centro 
cirúrgico, porém, a existência de protocolos, checklist e outros 
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métodos, já auxiliam no processo de prevenção de erros e 
contribuem para a segurança do paciente.  
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Centro Cirúrgico. 

Erros. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No cenário moderno e complexo dos sistemas de 

cuidados à saúde, tendo como principais características o 

avanço tecnológico, a ampliação do acesso aos serviços de 

saúde, a disseminação da informação em saúde, bem como, 

investimentos nem sempre suficientes, verifica-se a crescente 

preocupação com o nível de qualidade e segurança da 

assistência prestada ao paciente (REIS; MARTTINS; 

LAGUARDIA, 2013; BORGES et al. 2016).  

O termo “Segurança do Paciente” refere-se ao esforço 

em evitar, prevenir e melhorar as consequências resultantes de 

efeitos adversos relacionados ao atendimento médico-

hospitalar e domiciliar sendo marcada pela diminuição de danos 

desnecessários ao paciente associados à assistência à saúde 

até o mínimo aceitável (SILVA et al. 2016).  

O uso da palavra "desnecessário" nesta colocação 

ocorre para lembrar que erros (falhas em realizar ações 

planejadas), violações (desvios deliberados de procedimentos, 

normas ou regras), maus-tratos além de ações inseguras por 

parte dos profissionais ocorrem com frequências na assistência 

à saúde (FERNANDO et al. 2016).  

A mais de dois mil anos, Hipócrates já advertia: “antes de 

tudo, não causar danos” ao tratar os pacientes. No entanto 

durante muito tempo se perpetuou a cultura de que erros é o 

subproduto inevitável do cuidado à saúde moderna 
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(WACHTER, 2013), o que tem gerado números alarmantes de 

erros adversos.  

No final do século XX, portanto, dá-se início o movimento 

em prol da segurança do paciente, após publicação pelo 

instituto de medicina dos Estados Unidos, um relatório intitulado 

“Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais 

seguro” que ao analisar 30.121 internações, identificou sérios 

prejuízos iatrogênicos que contribuíram para cerca de 180.000 

óbitos (OLIVEIRA et al. 2014; SILVA et al. 2016). No Brasil, 

esse número chegou a 53.997, em 2016 (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, tornou-se urgente a redução dos números 

de evento adverso em todo mundo, o que culminou na junção 

dos profissionais da área da saúde e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), para, como assunto de alta prioridade, 

promoverem discussões e  iniciativas para que a segurança do 

paciente seja o foco dos cuidados prestados, o que contribui 

para a melhora da qualidade na assistência à saúde em âmbito 

mundial, com envolvimento da alta direção das instituições até 

seus colaboradores (OLIVEIRA et al. 2014). Prova disso é que, 

em 2007, a OMS, publicou nove soluções para prevenção de 

eventos adversos no cuidado a saúde (SILVA et al. 2016). 

De acordo com Silva et al. 2016, a preocupação com a 

segurança do paciente e medidas preventivas para melhoria da 

qualidade da assistência culminaram em um significativo 

crescimento do número de publicações sobre a temática, a 

partir de 2009, sendo os eventos adversos o tópico mais 

abordado. 

Esses eventos adversos estão associados não apenas 

ao erro humano individual, mas também as condições de 

trabalho, complexidade do procedimento e educação dos 

profissionais (OLIVEIRA et al. 2014). 
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Estudos comprovam que os tipos de Eventos Adversos 

mais frequentes estão associados aos medicamentos (da 

prescrição até a administração); às infecções; aos danos por 

quedas; às úlceras por pressão; aos atrasos ou falha no 

diagnóstico ou no tratamento; e às cirurgias (por exemplo, local 

errado e deiscência) (SOUSA; MENDES, 2014; CARLESI et al. 

2017). 

Os erros relacionados às cirurgias representam uma 

grande porcentagem no total dos fatores que afetam a 

segurança do paciente. Isso está relacionado ao fato de que a 

quantidade anual de cirurgias de grande porte foi estimada 

entre 187 e 281 milhões, a partir de dados de 56 países 

segundo a OMS (BRASIL, 2013). Segundo Paiva et al. (2015), 

mundialmente foram realizadas 234 milhões de cirurgias no ano 

de 2014 dentre as quais ocorreram 2 milhões de mortes devido 

a realização de procedimentos e 7 milhões associadas a 

complicações. No entanto, a pesquisa do mesmo comprovou 

que 50 % dessas mortes poderiam ter sido evitados. 

Vários fatores contribuem para que uma cirurgia seja 

realizada com segurança e efetividade como, por exemplo, 

presença de profissionais qualificados, boa estrutura física, 

conservação dos equipamentos, entre outros (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, em 2014 foi formada a aliança para segurança do 

paciente, com intuito de diminuir as complicações relacionadas 

aos procedimentos cirúrgicos, fazendo-se necessária a criação 

de protocolos para práticas cirúrgicas seguras (Paiva et al. 

2015). 

 Um dos protocolos elaborados foi o Protocolo Para 

Cirurgia Segura que aborda especialmente a aplicação 

sistemática da Lista de Verificação de Cirurgia Segura como 

uma forma de diminuir os acidentes cirúrgicos. Este tem como 
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eixo a Lista de Verificação de Cirurgia Segura e no Manual de 

Cirurgia Segura, desenvolvidos pela OMS (BRASIL, 2013). 

A adesão a lista de verificação de cirurgia segura, no 

Brasil, é processual e promissora, no entanto abarcada de 

desafios, como a adesão por parte dos profissionais (OLIVEIRA 

et al. 2018). 

Considerando tais pressupostos, esta pesquisa foi 

realizada com a finalidade de esclarecer como a literatura 

científica tem apresentado esse protocolo e como tem sido 

aplicado. Assim, o objetivo desta investigação foi identificar e 

analisar o conteúdo literário sobre o protocolo para cirurgia 

segura bem como sua aplicabilidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa que consiste na 

abordagem do conteúdo na literatura e posteriormente, “síntese 

de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados de estudos significativos na prática” (SOUZA, SILVA 

e CARVALHO, 2010). 

As buscas foram realizadas nas seguintes bases: 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), cruzando os descritores “segurança do 

paciente” e “centro cirúrgico”.  

Após aplicação dos seguintes critérios de inclusão: 

artigos científicos publicados em português, disponíveis para 

leitura íntegra online, que abordassem a segurança do 

paciente, e publicados nos últimos cinco anos, obteve-se uma 

amostra de 36 artigos, sendo 18 em cada base de dados.  

No entanto, após submissão aos critérios de exclusão: 

artigos repetidos e fuga parcial ao tema (não aborda 
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especificamente a segurança do paciente no centro cirúrgico), 

a amostra final foi de 5 artigos.  

A análise dos dados foi realizadas de forma descritiva, e 

para melhor visibilidade foram colocados em tabelas 

apresentando as principais características dos artigos 

selecionados, objetivando sintetizar o conhecimento produzido.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra foi constituída por 5 artigos científicos, 

submetidos aos critérios de inclusão previamente listados, 

sendo 2 da base Scielo, e os demais da BVS.  

A tabela 1 caracteriza esses artigos quanto ao título, 

autor e ano de publicação. 

 

Tabela 1- Caracterização dos artigos científicos selecionados 
em relação ao título, autor e ano de publicação.  

Cod. Título Autor Ano 

A1 Adesão ao uso de um 
checklist cirúrgico para 
segurança do paciente. 

MAZEIRO, et 

al. 

2015 

A2 Avaliação sobre a 
segurança do paciente 
durante o 
procedimento 
anestésico-cirúrgico. 

STUDART, et 

al. 

2017 

A3 Checklist de cirurgia 
segura: análise da 
segurança e 
comunicação das 
equipes de um hospital 
escola. 

PANCIERI, et 

al. 

2013 
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A4 Efeitos e desafios da 
implantação de um 
sistema de verificação 
de segurança cirúrgica: 
revisão integrativa. 

GUZZO; 

GUIMARÃES; 

MAGALHÃES 

2014 

A5 Teste piloto de 
Checklist de Cirurgia 
Segura: Relato de 
Experiência. 

 

MORAIS, et al. 2017 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

A tabela 2 traz um resumo comparativo entre os artigos, 

no que diz respeito à metodologia usada e resultados 

alcançados. 

 

Tabela 2- Caracterização dos artigos científicos elencados em 

relação a metodologia e local de publicação. 

Cod. Metodologia Local de 

publicação 

A1 Hospital de ensino da região 

Sul do Brasil/ 22 

profissionais observados em 

20 procedimentos. 

Revista Gaúcha de 

enfermagem 

A2 Centro cirúrgico de um 

Hospital Público terceirizado 

em Fortaleza-CE/ 68 

pacientes. 

Revista de 

enfermagem 

UFPE online 
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A

A3 

Centro Cirúrgico de um 

Hospital Escola em uma 

instituição pública no interior 

do estado de São Paulo./ 30 

profissionais 

Revista Gaúcha de 

enfermagem 

A

A4 

Medline, Lilacs, Scielo e 

COCHARANE/ Seis artigos 

Journal of Nursing 

and Health 

A

A5 

Hospital escola./ 30 checklist 

e 35 funcionários 

Revista de 

enfermagem UFPI 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

A maior parte dos estudos é de caráter transversal, e os 

demais são retrospectivo (1) e revisão de literatura (1). Os 

estudos foram realizados nas diversas regiões do Brasil e como 

banco de dados tivemos: profissionais, pacientes, prontuários e 

bancos de dados.  

No que diz respeito ao local de publicação todos foram 

em revistas nacionais e internacionais, de qualis B1, B2, B3 e 

B4. 

Na tabela 3, compara-se os objetivos e resultados 

alcançados nos artigos que compõe a amostra. 

 

Tabela 3- Caracterização dos artigos científicos elencados em 

relação aos objetivos e resultados. 

Cod. Objetivo Resultados 
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A1 Avaliar a 

segurança do 

paciente durante 

o procedimento 

anestésico-

cirúrgico. 

Boa adesão do checklist em 

relação a documentação, 

jejum, tricotomia, ausência de 

esmalte e adornos, 

identificação do paciente e 

sítio operatório, 

disponibilidade de sangue e 

funcionalidade de materiais. 

No entanto, no que diz 

respeito a verificação da 

identificação do paciente, do 

procedimento e da 

lateralidade, a apresentação 

da equipe, da pausa cirúrgica 

e da contagem de materiais 

em sala operatória, os 

resultados foram aquém do 

esperado. 

A2 Avaliar a 

segurança do 

paciente durante 

o procedimento 

anestésico-

cirúrgico. 

Observou-se o registro sobre 

o jejum do paciente, alergias e 

uso de anticoagulante; 91,2% 

usavam a pulseira de 

identificação e 81% tinham 

termo de consentimento 

assinado; 57,4% não 

apresentavam risco de 

hemorragia. No que diz 

respeito aos exames 

laboratoriais e de imagem foi 



SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

 
 

atendida prontamente em 

95,6%. O uso de antibiótico 

profilático foi verificado em 

42,7%. 

A

A3 

Aplicar o checklist 

de “cirurgia 

segura”, da 

Organização 

Mundial de 

Saúde, nas 

especialidades 

cirúrgicas de um 

hospital escola, e 

verificar a opinião 

das equipes sobre 

a influência da 

aplicação do 

checklist na 

segurança do 

processo cirúrgico 

e da comunicação 

interpessoal da 

equipe. 

Foi realizada a aplicação do 

checklist por 30 profissionais, 

desses 80% afirmaram que o 

checklist proporciona 

segurança ao processo 

cirúrgico uma vez que diminui 

riscos e possíveis 

complicações, padroniza 

condutas e revê passos de 

segurança, possibilita melhor 

compreensão do processo e 

fornece segurança a equipe 

como um todo. Com relação à 

influência do checklist na 

comunicação interpessoal da 

equipe, 86% dos profissionais 

não perceberam mudanças 

na comunicação interpessoal. 
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A

A4 

Identificar os 

efeitos do uso de 

um sistema de 

verificação de 

segurança 

cirúrgica, bem 

como os desafios 

de sua 

implantação, 

disponíveis na 

literatura. 

Foram categorizados os 

efeitos da intervenção como: 

Redução de eventos 

adversos, Aumento da 

qualidade assistencial e 

Melhora de relacionamento da 

equipe. Os desafios parecem 

estar principalmente nas 

barreiras culturais entre os 

diferentes profissionais que 

atuam no centro cirúrgico. 

A

A5 

Objetiva-se relatar 

a experiência de 

um teste piloto de 

utilização de 

check list de 

cirurgia segura. 

Foram aplicados 30 checklists 

em procedimentos 

anestésicos-cirúrgicos. Ao 

final, os resultados foram 

discutidos e considerado que 

foi possível reconhecer os 

desafios de segurança no 

setor, as dificuldades e 

potencialidades da ação e do 

instrumento proposto. Essa 

experiência agregou ensino-

assistência e pesquisa e 

proporcionou o 

desenvolvimento de 

estratégias para a segurança 

do paciente. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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O principal objetivo de qualquer cuidado hospitalar é 

contribuir para a saúde do paciente, o que inclui promover um 

ambiente com práticas seguras, atividade está integrante do 

cuidado de enfermagem (GOMEZ et al. 2016).   

A utilização da lista de verificação, tem como objetivo 

garantir a qualidade da assistência e segurança do paciente, 

através da comunicação interprofissional e redução de danos 

físicos e psicológicos (OLIVEIRA et al. 2018). Para isso, de 

acordo com o Ministério da Saúde, a aplicação da lista de 

verificação no centro cirúrgico, deve ser em formato de checklist 

que verifiquem a identidade e consentimento do paciente, bem 

como do procedimento (BRASIL,2013; OLIVEIRA et al. 2018). 

Isso acontece em três fases durante o período perioperatório, 

isto é, antes da indução anestésica (confirmar identificação do 

paciente, procedimento, local, consentimento para cirurgia e 

anestesia, demarcação do sítio cirúrgico, funcionamento do 

monitor multiparâmetro, e revisar com anestesiologista riscos e 

histórico do paciente), antes da incisão cirúrgica (apresentação 

dos membros da equipe, confirmar cirurgia, sítio e paciente 

correto, revisar verbalmente elementos críticos do plano de 

cirurgia, confirmar administração de antimicrobianos 

profiláticos, e acessibilidade de exames de imagens 

necessários) e antes do paciente sair da sala de cirurgia 

(contagem de compressas e instrumentais, identificar amostras 

cirúrgicas, revisão de qualquer funcionamento inadequado de 

qualquer equipamento, e revisar plano de cuidado pós-

anestésico) (BRASIL, 2013).  

A efetividade da aplicação do checklist na promoção da 

segurança do paciente no processo cirúrgico foi comprovada 

por estudos realizados em oito diferentes países, com diversos 

contextos econômicos envolvidos (PANCIERI et al. 2013). 
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Dentre as vantagens encontradas na aplicação desse método 

estão à redução de eventos adversos, o aumento da qualidade 

assistencial, a padronização da assistência, a compreensão do 

processo, e o fornecimento de segurança para equipe como um 

todo (PANCIERI et al. 2013, GUZZO; GUIMARÃES; 

MAGALHÃES, 2014; MORAIS, et al. 2017).  

Guzzo, Guimarães e Magalhães (2014) relatam ainda 

que o método possibilita melhora significativa da comunicação 

entre a equipe. Achado este que vai de encontro ao descrito por 

Pancieri et al. (2013), em estudo realizado com 30 profissionais 

de um hospital Escola da cidade de São Paulo, que relata que 

86% dos participantes afirmaram não observar nenhuma 

mudança na comunicação. 

Quanto a realização das três fases do checklist, estudo 

realizado por Mazeiro et al. (2015) em um hospital de ensino no 

sul do Brasil, observou a realização de 20 procedimentos e 

pôde verificar que, com relação a primeira fase do checklist, foi 

feito a checagem dos itens, porém ela não foi realizada 

verbalmente e nem com interação de toda a equipe. No que diz 

respeito à segunda fase, não foi realizada em nenhum dos 

procedimentos. E na terceira fase, observou-se a verificação 

dos itens relativos à documentação, porém no que diz respeito 

à contagem dos materiais como gazes, compressas, agulhas e 

instrumental cirúrgico, não foram efetuadas.  

Outros fatores importantes para assegurar a eficácia da 

cirurgia foram verificados por Studart et al. (2017) em um estudo 

realizado com 68 pacientes no Hospital Público em 

Fortaleza/CE, onde observou-se o registro adequado sobre o 

jejum do paciente, a verificação de alergias através de 

questionamentos e dados do prontuário e uso de 

anticoagulante, desses 91,2% usavam a pulseira de 
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identificação corretamente e 81% tinham termo de 

consentimento assinado. Verificou-se também que na avaliação 

do risco de hemorragia durante a cirurgia 57,4% não 

apresentavam risco. No que diz respeito aos exames 

laboratoriais e de imagem foi atendida prontamente em 95,6%. 

O uso de antibiótico profilático, pelo menos sessenta minutos 

antes da cirurgia, foi verificado em 42,7%.  

Mesmo que aparentemente seja simples, a aplicação do 

check list não o é, em especial por dois motivos: a resistência 

dos profissionais e a adaptação feita a cada realidade 

(MANRIQUE et al. 2015). 

A cultura de segurança é uma construção contínua e de 

vínculo entre a equipe de saúde e os administradores (SANTOS 

et al. 2017). Assim, para que se obtenha sucesso na 

implantação do método nos hospitais em geral, é necessário 

que os profissionais mudem de comportamento e esforcem-se 

em aplicar corretamente o que lhe é proposto (PANCIERI et al. 

2013).    

Faz-se necessário também, notificar os erros ocorridos 

como forma de fazer com que a administração do hospital fique 

informada quanto à presença dos mesmos. Devendo a 

notificação ser estimulada sempre que possível, tendo em vista 

que contribui, também, para construção de bancos de dados 

que permitirão que a instituição avalie em qual setor está 

ocorrendo mais erros e tome medidas para corrigi-los (DUARTE 

et al. 2015; SILVA et al. 2015).  

Entretanto, em uma revisão integrativa, realizado por 

Duarte et al. (2015) avaliando 21 artigos nacionais e 

internacionais, mostra que os enfermeiros concordarem sobre 

a importância de notificar. Dados semelhantes são encontrados 

no estudo de Araújo et al. (2016). No entanto, ainda há 
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subnotificação devido à cultura punitiva existente (castigo e 

incompreensão social). Dessa forma, é fundamental que uma 

cultura de segurança ao profissional que relate a ocorrência 

seja desenvolvida nas instituições de saúde, bem como uma 

mudança na compreensão do erro, entendendo-o como fonte 

de aprendizado para toda equipe (DUARTE et al. 2015). Além 

do medo, outros fatores apresentados na literatura são a falta 

de conhecimento, a negligência e a falta de fiscalização 

(ARAÚJO et al. 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

A lista de verificação de cirurgia segura mostra-se um 

importante instrumento para garantir a segurança do paciente e 

qualidade da assistência. No Brasil já ocorre a adesão mais são 

muitos os desafios, destacando a falta de adesão pelos 

profissionais. 

Para que os pacientes possam ser atendidos com 

efetividade e eficácia no centro cirúrgico, é importante que os 

profissionais da área estejam dispostos a dar mais de si e que 

utilizem métodos (checklist e protocolos, por exemplo) que 

reduzam os riscos. Esses métodos tornam a rotina de trabalho 

mais cansativa, pois exigem mais do profissional, mas reduzem 

o número de pacientes que retornam ao hospital vítimas de 

erros ocorridos na internação.  

Reconhecer que os erros acontecem e notifica-los é 

essencial para diminuí-los. No entanto, a negligência na 

notificação ocorre por falta de conhecimento e temor as 

punições. Dessa forma é necessário que seja implantada ações 

educativas e uma cultura de segurança nas instituições para 

que ao relatar a ocorrência, o profissional sinta-se seguro.  
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Ainda são necessários mais estudos acerca da 

segurança do paciente no centro cirúrgico. Mas, a existência de 

protocolos, checklist e outros métodos, já auxiliam bastante no 

processo de prevenção de erros e contribuem para a segurança 

do paciente.  
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RESUMO: O processo de envelhecimento traz casos que 
precisam de atenção da família e dos profissionais da saúde e, 
para isso, cuidados de enfermagem efetivos e a necessidade 
de sistematizar através da taxonomia de Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura, onde foram analisados artigos 
por meio dos descritores “Terminologia CIPE AND Idoso”. 
Foram encontrados diagnósticos baseados nas necessidades 
humanas básicas da vida do ser humano e com isso, foi 
possível identificar diagnósticos para idosos a partir da CIPE. 
Portanto, buscou-se priorizar as atividades de promoção e 
educação em saúde no cuidado a esses idosos a fim de 
proporcionando-lhes melhorias no seu estado de saúde. 
Palavras-chave: Idoso. Assistência de Enfermagem. CIPE. 
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INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que o processo de envelhecimento traz 

situações que precisam de uma maior atenção da família e do 

profissional da saúde. Os idosos podem sofrer alterações 

fisiológicas e/ou patológicas, assim, o enfermeiro deverá atuar 

com total segurança e conhecimento científico garantindo 

assistência e cuidado necessário (ANDRADA et al., 2015). 

Rodrigues (2015) relata que o envelhecimento humano 

e a instalação de quadros de dependência, são um episódio 

complexo que envolve diversos aspectos, entre eles podemos 

destacar os socioculturais, econômicos e políticos em interação 

dinâmica e permanente com a dimensão biológica e subjetiva 

de cada indivíduo. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2015, p. 13) o envelhecimento saudável é um processo de 

manutenção e desenvolvimento da capacidade funcional que 

permite o bem-estar para o idoso. Para isso, faz-se necessária 

a revisão de dois conceitos, sendo eles a capacidade 

intrínseca, relacionada às capacidades físicas e mentais e o 

conceito de capacidade funcional evidenciado por atributos que 

permitem que sejam ou façam o que desejam.  

O envelhecimento saudável, portanto, não é definido por 

um nível ou limiar específico do funcionamento ou da saúde. 

Em vez disso, é um processo que permanece relevante a cada 

adulto maior, uma vez que sua experiência de que pode 

sempre se tornar mais ou menos positivo. Além disso, estima-

se que os idosos representam 12% da população mundial, com 

previsão de duplicação desse quantitativo até 2050 e 

possivelmente triplicar em 2100 (OMS, 2015). 
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Com o aumento da longevidade, o profissional de 

enfermagem se torna responsável em traçar cuidados 

especializados a pessoa idosa, visando à diminuição de danos 

à saúde dessa população, através de estratégias de promoção 

e prevenção à saúde, tornando o processo de envelhecimento 

mais saudável, com autonomia e independência (MEDEIROS, 

2014). 

Por conseguinte, é possível observar que os profissionais 

de enfermagem, responsáveis pelo cuidado, contribuem nas 

necessidades dos idosos. Para tanto, devem prestar 

assistência humanizada, sistemática e com qualidade, 

utilizando Sistemas de Padronização de Linguagem, de modo 

a facilitar e otimizar a integralidade do ser e a construção de 

uma relação enfermeiro-paciente (OLIVEIRA, 2014). 

Para que essa assistência seja efetiva, se faz necessária 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é 

definida por um instrumento científico que direciona o cuidado 

de forma sistematizada e contínua, permitindo maior segurança 

durante procedimentos e reduzindo erros relacionados à 

assistência. Além disso, permite notoriedade a eficiência das 

ações propostas por uma teoria de enfermagem (MOURA et 

al., 2014). 

De acordo com a Resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem, o Processo de Enfermagem (PE) é 

realizado mediante cinco etapas, as quais são: coleta de dados 

ou histórico, diagnósticos de enfermagem, planejamento da 

assistência, implementação e avaliação. É feita através de 

taxonomias e nesse estudo é ressaltada a taxonomia da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE). 
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O Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) é o 

órgão responsável pela criação e desenvolvimento da CIPE, a 

qual é um instrumento sistemático padrão, reconhecido 

mundialmente e que proporciona ao enfermeiro, a elaboração 

de diagnósticos, intervenções e resultados esperados para sua 

prática diária e consequentemente, a realização de sua 

assistência (ANDRADA et al., 2015; CARVALHO; CUBAS; 

NÓBREGA, 2017).  

Desde a década de 1990, a CIPE objetiva representar 

os componentes para o exercício da Enfermagem de maneira 

precisa, confiável e em tempo cabível. No entanto, já foram 

desenvolvidas e lançadas dez versões da CIPE (Alfa, Beta, 

Beta 2, Versão 1.0, Versão 1.1, Versão 2, Versão 2011, Versão 

2013, Versão 2015 e Versão 2017) para a prática da 

assistência de Enfermagem (CARVALHO; CUBAS; 

NÓBREGA, 2017). 

A terminologia CIPE possui sete eixos: ação, cliente, 

foco, juízo, localização, recursos e tempo, que vão servir como 

um norte para realização da SAE.  Além do mais, é uma 

tecnologia de informação que facilita a comunicação entre a 

equipe (QUEIROZ, 2016). 

O eixo foco é a área de atenção importante para 

enfermagem, o eixo julgamento é dado através da análise 

clínica relacionada ao foco, o eixo cliente é determinado pela 

pessoa a qual será dado o diagnóstico, o eixo ação é feito 

através de um processo para intervir sobre o diagnóstico, o eixo 

meios é tido pelo material ou método para realizar a ação, o 

eixo localização é a orientação anatômica ou espacial para 

realizar a intervenção ou identificar o diagnóstico no paciente, 
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e por fim, o eixo tempo que é o período ou duração para ocorrer 

o desejado (QUEIROZ, 2016). 

Entretanto, torna-se possível planejar e traçar um plano 

de cuidados eficiente com foco no real problema, de acordo 

com prioridades analisadas e assim, servirá de base para as 

intervenções. Também, é eficaz para saber e realizar uma 

análise de dados entre populações, serviços de cuidados de 

saúde, idiomas e regiões geográficas (CLARES et al., 2015). 

Estudos voltados a essa temática são relevantes, por 

trazer uma maior abrangência a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) ao paciente idoso utilizando a CIPE, 

pois visam garantir uma atenção holística, com foco não 

somente na clínica apresentada, mas também no indivíduo em 

seu contexto biopsicossocial. 

Sendo assim, visando compreender e aprofundar os 

estudos nessa temática foram buscadas e analisadas 

respostas para o seguinte questionamento: Quais são os 

diagnósticos de enfermagem da CIPE para idosos? O objetivo 

do trabalho consiste em identificar os diagnósticos de 

enfermagem baseados na CIPE para pacientes idosos, nas 

produções científicas brasileiras. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, cujo método de pesquisa permite a análise de dados 

e subsídios disponíveis na literatura acerca de um determinado 

tema de modo amplo e sistemático. Destaca-se pela exigência 

dos mesmos padrões de rigor, clareza e replicação utilizados 

em estudos primários, mas é considerada a mais ampla 
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abordagem metodológica referente às revisões de literatura 

(CERQUEIRA; CARDOSO; VIANA, 2018). 

A revisão integrativa é baseada no cumprimento de 

algumas etapas (CERQUEIR; CARDOSO; VIANA, 2018), tais 

como: definição do tema, exposição do objetivo, busca dos 

descritores, seleção da questão de pesquisa, definição dos 

descritores e estratégia de busca para seleção da amostragem, 

estabelecimento dos critérios de elegibilidade, ou seja, critérios 

de inclusão e/ou exclusão de estudos, identificação dos 

estudos nas bases científicas, avaliação dos estudos 

selecionados e análise crítica, interpretação dos resultados e 

síntese de conhecimento.  

A operacionalização da pesquisa iniciou-se com uma 

consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). No entanto, 

foram utilizados os descritores “Terminologia CIPE” e “Idoso” 

associados pelo operador booleano AND. 

Posteriormente, deu-se início a etapa de estratégia de 

busca utilizando filtros, como: disponíveis entre 2014 e 2018, 

nos idiomas inglês, português, espanhol e estudos realizados 

com humanos. A pesquisa foi iniciada e finalizada no mês de 

outubro de 2018. 

Para seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes 

bases de dados e bibliotecas digitais: Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed Central, Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), Redalyc e Ebsco.  

A seleção dos estudos foi realizada mediante critérios de 

elegibilidade para obter a confiabilidade nos resultados. Foram 
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inclusos artigos originais disponíveis na íntegra com resumo e 

texto completo, nacionais e internacionais, com idiomas inglês, 

português e espanhol, disponíveis online, de forma gratuita, no 

período de 2014 a 2018 e, além destes, estudos de caso, 

revisões integrativas e referências que abordassem a CIPE 

como critério de diagnóstico para pacientes idosos.  

Foram excluídos carta, editorial, textos completos de 

artigos indisponíveis gratuitamente, online e com custo para 

acesso e, aqueles que não atendessem a temática para 

alcance do objetivo desta revisão. 

Acerca da duplicidade dos estudos encontrados nas 

bases de dados utilizadas para a pesquisa, foi possível 

identificar a necessidade de exclusão das cópias, ficando 

apenas uma versão para ser posteriormente analisada de 

acordo com os critérios de elegibilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta revisão integrativa foram identificadas 187 

referências que tratavam do uso da CIPE em idosos de acordo 

com estratégia de busca adotada nas bases de dados 

pesquisadas, conforme mostra o quadro 1. 

O CIE considera o envelhecimento humano como 

prioridades de saúde para a construção de subconjuntos 

terminológicos da CIPE. Com isso, verifica-se a importância e 

relevância da formação deste subconjunto de terminologias 

diagnósticas, a qual servirá de apoio para a elaboração de 

propostas de intervenções de enfermagem a partir dos 

diagnósticos.  
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Quadro 1. Números de referências encontradas nas bases 

de dados pesquisadas. 

 
Bases de dados/Bibliotecas 

digitais  

Quantitativo de artigos 

MEDLINE 0 

LILACS 0 

BVS 10 

PUBMED 0 

SCIELO 1 

REDALYC 176 

EBSCO 0 

TOTAL 187 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Desses, foram excluídos 169 artigos após leitura dos 

títulos e resumos obtendo a identificação de estudos que não 

abordavam a temática, não estavam disponíveis 

eletronicamente, assim como não atendiam aos objetivos da 

pesquisa, sendo selecionados 18 artigos para leitura na 

íntegra. 

Por fim, foram analisados apenas 2 estudos, os quais 

atendiam aos critérios de inclusão, apresentados no quadro 2 

com os seguintes aspectos: título, autores, ano, revista e qualis 

da revista. 

Segundo Santos (2014) a identificação dos diagnósticos 

de enfermagem é insubstituível, na prática, para especificar as 

intervenções necessárias e direcioná-las para as reais 

necessidades dos pacientes internados no âmbito hospitalar. 
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Quadro 2. Descrição dos estudos incluídos para a revisão. 

 
Título Autores Ano Revista Qualis 

Subconjunto 

de 

diagnósticos 

de 

enfermagem 

para idosos na 

Atenção 

Primária à 

Saúde 

CLARES, J. W. B.; 

GUEDES, M. V.C.; 

SILVA, L. F.; 

NÓBREGA, M. M. 

L.; FREITAS, M.C. 

2016 Revista da 

Escola de 

Enfermag

em da 

USP 

A2 

Diagnósticos 

de 

enfermagem 

para idosos 

internados, 

segundo a 

Classificação 

Internacional 

das Práticas 

de 

Enfermagem 

ANDRADA, M. M. 

C.; FRANÇA, M.; 

ALVAREZ, A. M.; 

HAMMERSCHMI

DT, K. S. A. 

2015 Revista da 

Rede de 

Enfermage

m do 

Nordeste 

B1 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Os idosos apresentam fragilidades que precisam de 

maior atenção e requer um acompanhamento que atenda a 

suas necessidades básicas, como alimentação, higiene, ajuda 

para se vestir, ou seja, auxílio em atividades básicas diárias 

(MEDEIROS; NÓBREGA; COSTA, 2018). 

A partir disso, ainda trazem em seu estudo os seguintes 

diagnósticos de enfermagem: ingestão de alimentos diminuída, 

incontinência urinária, padrão de sono prejudicado, 

mobilização prejudicada, pele seca, comunicação prejudicada, 

confusão mental aguda e conhecimento do cuidador deficiente 

sobre a condição atual do idoso (MEDEIROS; NÓBREGA; 

COSTA, 2018). 
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Andrada et al. (2014), abordam em seu estudo 

transversal e descritivo, feito com a amostra de 24 

idosos entre 61 e 87 anos em uma Clínica Médica de um 

Hospital Universitário, a obtenção de 158 diagnósticos de 

enfermagem e foram apresentados em macrogrupos de acordo 

com os sistemas e déficits. 

Com isso, foram elencadas as seguintes definições: 

sistema cardiovascular (39 diagnósticos), autocuidado 

prejudicado (20 diagnósticos), sistema respiratório 

comprometido (19 diagnósticos), sistema locomotor 

prejudicado (15 diagnósticos), risco de infecção (13 

diagnósticos), padrão alimentar e massa corporal alterado (10 

diagnósticos) (ANDRADA, et al. 2014). 

Ainda mais, sistema endócrino prejudicado (8 

diagnósticos), sistema gastrointestinal alterado (7 

diagnósticos), sistema geniturinário comprometido (7 

diagnósticos), sistema neurológico alterado (6 diagnósticos), 

sistema perceptivo comprometido (4 diagnósticos), sistema 

sensorial (4 diagnósticos), sistema tegumentar e hídrico 

alterado (3 diagnósticos) e sistema regulador térmico afetado 

(3 diagnósticos) (ANDRADA, et al. 2014). 

 

Quadro 3. Alguns diagnósticos de Enfermagem similares 

encontrados nos dois estudos que compõem a amostra final. 

 
Respiração melhorada ou 

prejudicada 

Risco de integridade da pele 

prejudicada 

Tosse seca Úlcera por pressão 

Tosse produtiva Uso de tabaco 

Apetite melhorado Adesão ao regime dietético 
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Disposição para manutenção da 

saúde melhorada 

Ansiedade ou ansiedade 

relacionada à morte 

Deglutição prejudicada Baixa autoestima 

Dentição prejudicada Confusão aguda ou crônica 

Depressão Controle de dor efetivo ou ineficaz 

Falta de adesão ao regime 

dietético 

Hidratação adequada 

Fragilidade evidente Dor aguda ou dor crônica 

Ingestão de alimentos insuficiente Enfrentamento ineficaz ou 

melhorado 

Ingestão de líquidos prejudicada Medo 

Constipação Hiperglicemia ou hipoglicemia 

Diarreia Manutenção da saúde 

prejudicada 

Disposição para eliminação 

intestinal melhorada 

Disposição para manutenção da 

saúde melhorada 

Disposição para eliminação 

urinária melhorada 

Pressão arterial adequada ou 

alterada 

Eliminação intestinal melhorada Queda ou risco de queda 

Eliminação urinária melhorada Capacidade auditiva diminuída 

Incontinência intestinal Risco de sobrecarga do cuidador 

Incontinência urinária Risco de trauma 

Incontinência urinária de urgência Risco de violência doméstica 

Retenção urinária Sono melhorado ou prejudicado 

Fadiga Interação social prejudicada 

Isolamento social Comunicação verbal prejudicada 

Capacidade de transferência 

efetiva ou prejudicada 

Capacidade para vestir-se e 

despir-se efetiva ou prejudicada 

Deambulação efetiva ou 

prejudicada 

Disposição para comunicação 

melhorada 
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Intolerância à atividade física Desempenho sexual prejudicado 

Mobilidade física prejudicada Padrão de sexualidade ineficaz 

Capacidade para arrumar-se 

efetiva ou prejudicada 

Processo familiar prejudicado ou 

satisfatório 

Febre Risco de solidão 

Hipertermia Sensibilidade alterada 

Conhecimento deficiente sobre o 

estado de saúde 

Conhecimento deficiente do 

cuidador sobre o cuidado ao idoso 

Temperatura corporal adequada Memória eficaz ou prejudicada 

Capacidade para banhar-se 

efetiva ou prejudicada 

Hipotermia  

Capacidade para o autocuidado 

efetiva ou prejudicada 

Capacidade para executar 

atividade de recreação efetiva ou 

prejudicada  

Capacidade para realizar a 

higiene oral efetiva ou prejudicada 

Disponibilidade para crença 

religiosa facilitadora  

Adesão ao regime terapêutico ou 

falta 

Risco de integridade da pele 

prejudicada 

Edema periférico melhorado Desempenho de papel ineficaz 

Integridade da pele prejudicada Disposição para atividade de 

recreação melhorada 

Mucosa oral prejudicada Angústia espiritual 

Pele íntegra Crença religiosa conflituosa 

Pele seca Desesperança 

Prurido Atividades de lazer deficientes 

Ansiedade ou ansiedade 

relacionada à morte 

Processo de luto antecipado ou 

disfuncional 

Tristeza crônica Sofrimento 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Entretanto, Clares et al. (2016), trazem diagnósticos 

elaborados e mapeados de acordo com as necessidades 

humanas fundamentais, cuja maioria está relacionado aos 

componentes fisiológicos e biológicos, enfatizando aspectos 

fisiológicos e anatômicos do idoso. 

Para isso, foram elencados diagnósticos com foco na 

respiração, necessidade de comer, beber, eliminar, dormir e 

repousar, mobilidade física, capacidade para vestir-se, 

necessidade de temperatura adequada, integridade da pele e 

higienização, ansiedade, dor, necessidades psicológicas e 

espirituais. Diante desses focos, o artigo traz 127 diagnósticos 

voltados à saúde do idoso (CLARES et al., 2016). 

Esses achados vão de encontro ao modelo teórico 

utilizado, no qual o componente biológico/fisiológico reúne a 

grande quantidade de necessidades, consideradas básicas e 

indispensáveis a manutenção da saúde e da vida do ser 

humano, influenciando na satisfação das demais 

necessidades. 

Um estudo de caso realizado por Nogueira et al. (2016) 

com um idoso de 67 anos possuindo DM2 e uma situação 

clínica de complicações da patologia associado ao processo de 

envelhecimento, revelou as necessidades psicobiológicas e 

psicossociais, as quais permitem a identificação de 19 

diagnósticos de enfermagem, sendo 9 priorizados e julgados 

como realmente o foco de atenção da prática de enfermagem 

no âmbito hospitalar. 

Associado as necessidades psicobiológicas, identifica-

se a necessidade de oxigenação/circulação, eliminação, 

integridade cutâneo mucosa, regulação, sono e repouso, 

cuidado corporal e locomoção. Em relação as necessidades 
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psicossociais, foram encontrados diagnósticos baseados em 

necessidade de comunicação e conhecimento (NOGUEIRA et 

al., 2016). 

Passinho (2017) após uma revisão de literatura com a 

finalidade de identificar os termos do eixo foco da CIPE 

relacionados aos sinais, sintomas e complicações do Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) e que ocasionam prejuízo nas 

atividades da vida da pessoa acometida, posteriormente, fez 

um mapeamento dos termos constatados na revisão com os 

eixos foco da CIPE 2015. 

Segundo Luciano et al. (2014), o mapeamento cruzado 

é uma metodologia que permite a adaptação dos dados de 

enfermagem já existentes na prática para uma linguagem 

padronizada nas classificações de enfermagem, neste caso, a 

CIPE. 

De acordo com os sinais, sintomas e complicações 

identificados na revisão, foram estabelecidos os eixos foco 

referentes à ansiedade, emoção negativa, arritmia, processos 

do sistema gastrointestinal, confusão, função renal, insônia, 

termorregulação, vômito, suor, medo da morte e com isso, 

foram definidos os diagnósticos de enfermagem, como: 

insônia, suor aumentado, vômito, função renal prejudicada, 

confusão, medo da morte, entre outros (PASSINHO, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Dado o exposto, o trabalho desenvolvido permitiu 

identificar e analisar diagnósticos de enfermagem para idosos, 

desenvolvidos a partir da utilização da CIPE, onde foi visto que 
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tais diagnósticos permitiram envolver o modelo proposto por 

Wanda Aguiar Horta, as necessidades humanas básicas.  

Mediante a escassez de estudos relacionados à 

utilização da taxonomia CIPE como base para elaboração de 

diagnósticos, resultados esperados e intervenções de 

enfermagem, vale salientar sobre a necessidade de valorizar o 

uso da CIPE, como uma nova tendência em detrimento a 

outras classificações de enfermagem. 

Diante disso, embora com uma limitação da amostra, 

esse estudo proporcionou a identificação de diversos 

diagnósticos, no intuito de contribuir para um conhecimento 

mais aprofundado do perfil de saúde do idoso, buscando 

priorizar as atividades de promoção e educação em saúde no 

cuidado a esses idosos a fim de proporcionando-lhes melhorias 

no seu estado de saúde. 

Vale ressaltar, a importância de mais pesquisas com 

essa temática, pois foi visto uma escassez de estudos acerca 

do assunto, o que tornou um desafio maior a ser alcançado. 

Espera-se contribuir para pesquisas futuras sobre o tema 

abordado. 
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RESUMO: A Sonda Nasogástrica (SNG) é utilizada para 
administração dietética, devido à debilidade da falta de 
alimentação adequada, quando inferior a 60% das 
recomendações da ingestão alimentar, sem expectativa de 
melhora. A equipe de enfermagem tem competência para 
instalar/inserir/manusear a sonda nasogástrica com trajeto 
gástrico e intestinal íntegro, além disso, tem papel fundamental 
na manutenção dessa via, na administração da dieta e nas 
possíveis intercorrências, desenvolvendo intervenções para 
equilíbrio nutricional. Após a inserção e antes da administração 
da dieta, são realizados testes clínicos, para verificar o 
posicionamento da sonda no estômago do paciente a fim de 
evitar complicações. Mais de 20% das SNG mal inseridas levam 
a complicações pulmonares. Diante disso, objetiva-se identificar 
a técnica ideal de inserção da sonda nasogástrica através da 
revisão da literatura. Utilizou-se como descritores (decs) 
Intubation, Gastrointestinal, sendo realizada busca nos bancos 
de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Medline no 
período de Maio de 2018. Os resultados geraram categorias: 
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Critérios de escolha da narina; inserção da sonda nasogástrica 
– posicionamento, técnica de inserção, cuidados; lubrificação; 
equipamento de proteção individual; confirmação do 
posicionamento da sonda nasogástrica; troca da sonda; 
técnicas abolidas. Sugere-se aos profissionais de saúde, em 
especial, aos enfermeiros e docentes que realizem atualizações 
sobre a técnica e posicionamento corretos da SNG para evitar 
agravos à saúde do paciente. 
Palavras-chave: Sonda nasogástrica. Inserção. Tubo. 
 

INTRODUÇÃO  

A Sonda Nasogástrica (SNG) é utilizada para 

administração dietética, devido à debilidade da falta de 

alimentação adequada, quando inferior a 60% das 

recomendações da ingestão alimentar, sem expectativa de 

melhora. 

Além de ser um método simples que não necessita de 

anestesia, que deve ser inserida pelo nariz em direção ao trato 

gastrointestinal e também pode ser utilizada para administração 

de medicamentos para prevenção e tratamento de pacientes 

com obstrução gastrointestinal (ARAÚJO, 2014). 

A sonda nasogástrica é inserida pela nasofaringe até o 

estômago onde fica localizada e após a inserção e antes da 

administração da dieta, são realizados testes clínicos, para 

verificar o posicionamento da sonda no estômago do paciente 

a fim de evitar complicações, como por exemplo, regurgitação 

ou aspiração e até mesmo a administração do alimento no trato 

respiratório superior (LEÃES et al., 2012; SIMONS; 

ABDALLAH, 2012; COSTA 2014).  

De acordo com Sun (2018), quando se trata do 

posicionamento do paciente, o mesmo deve ser colocado 
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sentado ou deitado com elevação da cabeça em 45º, além 

disso, deve-se medir a extensão da sonda colocando o orifício 

distal na ponta do nariz até o lóbulo da orelha, em seguida, 

levando ao processo xifoide. 

E antes de introduzir, deve-se verificar se o paciente tem 

alguma obstrução nasal ou desvio de septo e em seguida, 

introduzir delicadamente com pequena quantidade de 

analgésico para diminuir o desconforto (HERRERA et al., 2016). 

De acordo com Smeltzer et al. (2014), as narinas são 

inspecionadas durante o procedimento, a fim de constatar 

obstrução e a narina mais permeável é selecionada. 

Dentre os métodos de avaliação utilizados para verificar 

o posicionamento correto da sonda nasogástrica, tem-se a 

aspiração de líquidos, teste do pH do líquido aspirado, onde 

pode-se confirmar a acidez do conteúdo gástrico e a ausculta 

do abdome, que é realizado através da instalação de 10 ml de 

ar no estômago durante a ausculta (GOMES et al., 2012) 

Segundo Gomes et al., (2012), a sonda permanece na 

mesma narina de quatro semanas a três meses, isso acontece 

por ser confeccionada por poliuretano/silicone e por apresentar 

um pequeno diâmetro. 

Diante disso, a equipe de enfermagem tem competência 

para instalar/inserir/manusear a sonda nasogástrica com trajeto 

gástrico e intestinal íntegro, além disso, tem papel fundamental 

na manutenção dessa via, na administração da dieta e nas 

possíveis intercorrências, desenvolvendo intervenções para 

equilíbrio nutricional, sendo considerado o profissional mais 

próximo ao paciente (COLAÇO; NASCIMENTO, 2014). 

Esta pesquisa emergiu de inquietações durante a prática 

clínica em estágio supervisionado na enfermagem, onde 

observou-se divergências nas condutas dos profissionais para 
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inserção, confirmação do posicionamento e manuseio da sonda 

nasogástrica. Partindo desse princípio questiona-se: Qual 

técnica deve ser empregada de forma ideal para a inserção da 

sonda nasogástrica? 

O objetivo desse estudo é identificar a técnica ideal de 

inserção da sonda nasogástrica através da revisão da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura onde foi 

utilizado como descritores (decs e MeSh) Intubation, 

Gastrointestinal, sendo realizada busca nos bancos de dados 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Medline no período de Maio 

de 2018. 

 Para produção dessa revisão foram seguidas 

rigorosamente, nesta ordem, as seguintes etapas: busca nos 

bancos de dados respeitando os critérios de elegibilidade, 

leitura dos títulos e resumos, definição dos motivos de exclusão 

após leitura dos resumos, leitura dos artigos na íntegra, 

definição dos motivos de exclusão após leitura na íntegra, 

caracterização dos artigos e identificação de aspectos 

relacionados a técnica utilizada na inserção da sonda 

nasogástrica distribuída nos artigos da amostra (PEREIRA; 

GALVÃO, 2014). 

Os critérios de inclusão utilizados para essa revisão 

foram: artigos disponíveis na íntegra, artigo realizado com seres 

humanos, artigos de revisão da literatura e metanálise, artigo 

que aborde a técnica utilizada na inserção de sonda 

nasogástrica, artigos publicados entre os anos 2014 e 2018, 

sem custo para acesso, idiomas inglês, português e espanhol. 
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Foram excluídos os artigos repetidos, carta, editorial e que não 

abordem a temática. 

As variáveis de caracterização dos artigos foram: 

referência, título do artigo, amostra, país e cidade de realização 

do estudo e nível de evidência do estudo. Também foram 

consideradas as variáveis referentes ao procedimento de 

inserção da sonda nasogástrica: técnica utilizada na inserção 

da sonda nasogástrica, Equipamentos de Proteção Individuais 

utilizados, o posicionamento do cliente no momento do 

procedimento, realização da medida para inserção, tipo de 

medicamento utilizado para lubrificação da sonda nasogástrica, 

comprimento lubrificado, tipo de fixação da sonda, até quantos 

centímetros a sonda deve ser inserida e os critérios de escolha 

da narina para realização do procedimento. 

O nível de evidência avaliado nos artigos da amostra 

variou de um a sete, onde o de número um é revisão sistemática 

e metanálise, dois estudos randomizados, três ensaios sem 

randomização, quatro estudos de coorte e caso controle, cinco 

revisão sistemática dos estudos descritos e qualitativos, seis 

estudo descritivo e qualitativo, sete refere-se a artigos de 

opinião, sendo este último excluído do estudo (MELNYK, et al., 

2011). 

Realizou-se duas buscas na literatura, uma 

considerando apenas estudos com humanos, ou seja, fonte 

primária e outra apenas para os artigos de revisão e metanálise. 

Os resultados obtidos foram, para fonte primária 703 artigos da 

BVS e  276 na base de dados Medline totalizando 979 artigos 

para leitura dos títulos e resumos. Para artigos de revisão 

obteve-se 10 artigos da BVS e 40 na base de dados Medline, 

totalizando 50 artigos para leitura de títulos e resumos. 
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Na etapa de seleção, elegibilidade e inclusão obteve-se 

respectivamente um total de 870 artigos, 159 artigos e 16 

artigos. A amostra final considerando as duas buscas na 

literatura foi composta por 16 artigos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As variáveis relacionadas à caracterização dos estudos 

incluídos na amostra encontram-se no Quadro 1. 

Quadro 1: Caracterização dos artigos incluídos na amostra 
desta revisão da literatura. 

Nº REFERÊNCIA 
PAÍS/ 

CIDADE 
NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

01 BORSCI, S., et al. Usability study of pH strips 
for nasogastric tube placement. Plos One, 

v.12, n.11, 2017. 

Reino 
Unido/Lon
dres. 

05 

02 ZATELLI, M.; VEZZALI, N. 4-Point 
ultrasonography to confirm the correct position 
of the nasogastric tube in 114 critically ill 
patients. J Ultrasound, v.20, n.1, 2017. 

Itália/Bolza
no. 

06 

03 RYU, J.A., et al. Clinical usefulness of 
capnographic monitoring when inserting a 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
 

No que diz respeito aos estudos que compuseram este 

trabalho, 56,25% (9) refere-se a artigos primários e 43,75% (7) 

equivale a estudos de revisão da literatura. O baixo quantitativo 

de artigos que se direcionam ao tema revela que os estudos 

não estão sendo publicados com grande frequência em 

periódicos. 

No que se refere aos níveis de evidência dos estudos 

31,25% (5) apresentaram nível cinco que corresponde a 

estudos de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos, 25% (4) corresponderam ao nível um onde 

enquadrasse estudos de revisão e metanálise, 18,75% (3) são 

estudos de nível dois que são os randomizados e 25% (4) 

equivale a níveis quatro e seis que são estudos de coorte, caso 

clínico e descritivo e qualitativo respectivamente. 
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Esses dados revelam que existe uma grande frequência 

em publicações de estudos de revisão sistemática descritivos e 

qualitativos. Esses dados se justificam pelo fato de que, esse 

tipo de estudo permite a identificação das melhores evidências, 

além do agrupamento de propostas fundamentadas tornando-o 

de grande utilidade na área de saúde. 

Cinco trabalhos foram publicados no ano de 2014 

(31,25%), quatro no ano de 2017 (25%), três no ano de 2015 

(18,75%) e duas publicações em 2016 (12,5%). A publicação 

mais antiga selecionada nesse trabalho foi de 2013 (6,25%). 

Apenas um trabalho (6,25%) foi publicado no ano em vigência, 

o que estimula os pesquisadores da área, visto que a técnica 

propriamente dita do procedimento de inserção da sonda é 

pouco descrita na literatura científica.  

A representação da técnica ideal considerando os 

parâmetros encontrados nesta revisão sobre a técnica de 

inserção da sonda nasogástrica encontra-se na Figura 3. 

Diante da revisão realizada foi possível verificar que 

considera-se como critério de escolha para inserção da sonda 

nasogástrica a narina mais pérvia, citada como ideal para a 

realização do procedimento (ILLIAS, et al., 2013). Cheever, 

Brunner e Suddarth (2016) corroboram ao dizer que as narinas 

devem ser inspecionadas em busca de obstruções, 

considerando a mais permeável para o procedimento. 

Brasil (2010) ainda complementa expondo que é 

necessário avaliar se o cliente possui desvio de septo ou 

obstrução nasal, visto que essas situações impedem a 

passagem efetiva da sonda. 
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Figura 1: Destaques da técnica de inserção da Sonda 
Nasogástrica com os respectivos estudos e percentuais 
correspondentes encontrados nesta revisão da literatura. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

Critérios de escolha da narina 

Posicionamento do paciente durante inserção da sonda 

nasogástrica 

 Dentre os posicionamentos da cebeça à posição neutra 

e cabeça flexionada são relatados por Cheever, Brunner e 
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Suddarth (2016) como posicionamento recomendado durante 

medição para inserção da sonda nasogástrica. 

Pesquisa recomenda o posicionamento em decúbito 

lateral direito com um ângulo de 30-45° para inserção da sonda, 

pois justificam o êxito na localização devido à gravidade (SUN, 

2018).  O posicionamento do paciente indicado em estudo 

realizado por Lv et al. (2017) é a supina com elevação da 

cabeceira do leito entre 30-45°. 

Técnica de medição para inserção da sonda nasogástrica 

 A técnica de videolaringoscópio é justificada por Okabe 

et al. (2014) nas situações em que os pacientes encontram-se 

inconscientes, ou sob anestesia geral, devido à incapacidade 

do paciente em ajudar na deglutição tornando a passagem do 

tubo difícil. Além disso, ele complementa que ainda existe a 

perda do reflexo da tosse podendo ocasionar mal 

posicionamento da sonda na traqueia e consequentes 

complicações graves.  

 Para Chen et al. (2014) as técnicas de medição XNO e 

NOX-cicatriz umbilical são utilizadas a fim de evitar que o tubo 

adentre a cavidade pulmonar, sendo a NOX-cicatriz umbilical a 

mais utilizada e publicada até como padrão ouro. 

Cuidados durante inserção da sonda nasogástrica 

 Durante a revisão evidenciou-se estudos que 

apresentaram cuidados necessários durante a inserção da 

sonda nasogástrica, sendo citado como cuidado necessário à 

avaliação do padrão respiratório durante a inserção do tubo.  

 Para Bourgault et al. (2015) o padrão respiratório deve 

ser avaliado a fim de detectar tais complicações pulmonares de 
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forma imediata. Para Okabe et al. (2014) o mau posicionamento 

do tubo gástrico na traquéia pode ser evitado através do 

vídeolaringoscópio. 

Lubrificação da Sonda Nasogástrica 

Na lubrificação da sonda nasogástrica, o spray de 

lidocaína é o método mais utilizado para facilitar a inserção 

durante o procedimento, onde no interior da cavidade nasal e 

exterior do cateter deve ser lubrificado para posteriormente ser 

introduzido na narina (HERRERA et al., 2016). 

A lidocaína é aplicada como anestésico local, por um 

spray ou algodão impregnado, sendo colocado na cavidade 

nasal durante 7 a 10 minutos (MORERA; SÁNCHEZ; 

ESPINOZA, 2014). Sendo assim, lubrificante ativado por água 

deve ser utilizado na extremidade distal para facilitar a 

passagem da sonda nasogástrica (PASH, 2018).  

Equipamentos de Proteção Individual 

Dentre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

que devem ser utilizados na técnica de inserção têm-se luvas 

de procedimento, sendo imprescindível para evitar 

contaminações entre o doente e o profissional (BASTOS; 

FERREIRA; OLIVEIRA, 2017). 

A luva utilizada é a de procedimento, entendendo-se que 

a região gástrica não é estéril, durante muitos anos essa região 

era considerável estéril e que deveria ser utilizada luva para 

procedimentos mais invasivos, mas com o desenvolvimento de 

diversos estudos foram surgindo outros conhecimentos e a 

percepção que esse ambiente já é contaminado. 
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Técnica de Confirmação do posicionamento da Sonda 

Nasogástrica 

Ressalta-se que o posicionamento torna-se importante 

no intuito de evitar complicações como perfuração esofágica e 

faríngeo-esofágica (DALIYA; WHITE; MAKHDOOMI, 2012). O 

posicionamento errado da SNG no trato respiratório pode gerar 

consequências como pneumonia, pneumotórax, atelectasia, 

enfisema (QIAOYA, et al., 2016). 

Quanto as técnicas de confirmação do posicionamento, 

o raio-x é citado como método adequado, pois é possível 

verificar o posicionamento exato da SNG e pode prevenir 

complicações (BEGHETTO et al., 2015). Entretanto, a 

aplicação do raio-x vem entrando em desuso, pois a exposição 

à radiação pode desencadear consequências irreversíveis. 

O teste de ph gástrico utilizado para confirmação do 

posicionamento da sonda é caracterizado como de primeira 

escolha, principalmente quando associado ao raio-x 

(MEDEIROS et al., 2014). No entanto, para pacientes que 

fazem uso de medicamentos supressores de ácidos, este teste 

deve ser abolido, pois o teste pode ser um falso negativo 

(ANDERSON, et al., 2016). 

O uso da ultrassonografia para verificar o 

posicionamento da SNG pode ser utilizada desde a inserção da 

sonda pela narina, como demonstrado em pesquisa realizada 

com médicos comparando a técnica convencional e a com 

auxílio visual da ultrassonografia durante todo o procedimento. 

Para esta técnica houve 100% de sucesso, enquanto que na 

convencional a cada 100 tentativas 19 tiveram erros no 

posicionamento (QIAOYA et al., 2016). 
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Quanto a ausculta da região epigástrica após injetar 10 

ml de ar na SNG, torna-se recomendado quando aplicado cinco 

segundos antes do raio-x, pois facilita a localização da SNG em 

95% (LV et al., 2017). 

No entanto, a aplicação de ar na ausência do raio-x 

encontra-se abolida, pois não há como confirmar de forma 

correta se a sonda encontra-se localizada no lugar devido, pois 

se a SNG estiver posicionado no pulmão também irá ocorrer 

borbulhamento na região epigástrica, logo, essa técnica não 

deve ser mais utilizada para comprovação da sonda 

nasogástrica (BOEYKENS; STEEMAN; DUYSBURGH, 2014; 

LORD, 2018).  

A capnografia é utilizada como técnica de confirmação 

de posicionamento em 25% (4) dos artigos. Um estudo 

realizado revelou que a capnografia não é um método preciso 

para confirmação da SNG, não sendo considerado um 

procedimento padrão (SANAIE; MAHMOODPOOR; NAJAFI, 

2017).   

A técnica de borbulhamento consiste em emergir a ponta 

da SNG em um copo com água e como consequência 

apresentar borbulhamento, sendo este procedimento de 

confirmação de posicionamento da SNG citado por estudos 

desta revisão (IBADULLAH et al., 2016). 

Dentre os artigos estudados cita-se confirmação da 

técnica de posicionamento da SNG através do seu 

comprimento externo que consiste em mensurar o tamanho da 

sonda que está exteriorizada da narina e compará-lo todos os 

dias (LORD, 2018). 

O auxílio de dispositivo eletromagnético surgiu desde 

2005, permitindo a visualização de sondas gástricas de 

pequeno calibre através de um estilete de transmissão e um 
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receptor no abdômen do paciente. Este procedimento reduz a 

necessidade de exposição à radiação para confirmação do 

posicionamento da sonda nasogástrica (POWERS et al., 2018). 

A avaliação do posicionamento da SNG pela presença 

de bilirrubina, não se mostrou confiável, pois não prevê as 

sondas na região do duodeno, enquanto o uso do dispositivo do 

traçado eletromagnético mostra boa precisão (DIAS et al., 

2017). 

Troca da Sonda Nasogástrica 

A troca da sonda nasogástrica, nesta revisão da 

literatura, variou de cinco dias a dez semanas, entretanto, 

estudo recomenda a periodicidade de no máximo sete dias para 

SNG de diâmetro largo e dois meses para diâmetro fino 

(MARKS, et al., 2009). A remoção da SNG deve ser realizada 

no intervalo de 4 a 6 semanas (LORD, 2018). 

Outro detalhe importante é verificar a característica da 

pele do nariz e trocar a fixação diariamente. A SNG não deve 

tracionar a narina (LORD, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

 

Em virtude do que foi mencionado nessa revisão, alguns 

cuidados oferecidos são necessários ao paciente com SNG. 

Após a elaboração dos resultados, identificou-se que a narina 

escolhida é a mais pérvia e que o posicionamento mais 

prevalente nesse estudo foi o paciente em posição neutra com 

a cabeça flexionada. 

Em relação à medição da SNG, os achados dessa 

revisão identificaram que a técnica com videolaringoscópio é a 
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melhor conduta, porém, a mais utilizada é a sequência nariz, 

orelha e processo xifoide. Em relação aos métodos de 

confirmação, os mais utilizados são o raio-x e ausculta da região 

epigástrica. Entretanto, o método de ausculta está cada vez 

mais criticado e colocado em desuso. 

Logo, sugere-se aos profissionais de saúde, em especial, 

aos enfermeiros e docentes que realizem atualizações sobre a 

técnica e posicionamento corretos da SNG para evitar agravos 

à saúde do paciente. Vale ressaltar ainda a relevância desta 

revisão para a disseminação de conhecimento acerca do tema. 
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RESUMO: O artigo apresenta uma revisão integrativa da 
literatura com o objetivo de evidenciar a produção científica 
acerca dos impactos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) no processo de ensino-aprendizagem dos 
estudantes de enfermagem, em periódicos online. Realizou-se 
a coleta de dados durante o mês de outubro de 2018, nas bases 
de dados LILACS, MEDLINE e PubMed. Inicialmente foram 
encontrados 527 artigos, após aplicação dos critérios de 
elegibilidade e leitura de títulos e resumos, foram reduzidos a 
09 manuscritos conforme a temática proposta. As análises 
permitiram a construção de duas categorias temáticas: Tema 1-
Contribuições das TIC para o Ensino-Aprendizagem e Tema 2- 
O Uso das TIC na Prática Educacional da Enfermagem. As 
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reflexões desses estudos evidenciaram os impactos positivos 
do uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem dos 
estudantes de enfermagem à nível nacional e internacional. É 
máster que as ferramentas tecnológicas contribuem 
positivamente para o aprendizado por ampliar a aquisição de 
conhecimento, sendo estratégia relevante para discutir e avaliar 
a construção do conhecimento discente, reposicionando o 
professor ao patamar de mediador do aprendizado. Todavia, há 
limitações dos professores na aquisição de habilidades 
necessárias ao manejo dos recursos tecnológicos e uma 
suposta despersonalização docente. Assim, torna-se um 
verdadeiro desafio, propiciar a associação entre método 
tradicional de ensino às abordagens didáticas inovadoras. 
Palavras-chave: Tecnologias da Informação. Estudantes de 
Enfermagem. Aprendizagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

podem ser compreendidas como um conjunto de recursos 

tecnológicos que quando integrados chegam a proporcionar a 

comunicação e a interação de diversos modelos de processos 

existentes nas responsabilidades profissionais, na pesquisa 

científica e no ensino (MENDES, 2008). 

Para Muzi (2010), as TIC representam uma quebra de 

paradigma na comunicação, a qual passa a ser marcada pela 

interatividade, uma vez que o receptor da informação passa a 

ser também o próprio criador. Essa convergência de 

tecnologias de informação e computação produz uma nova 

maneira de se produzir o conhecimento.   

No que se refere ao meio educacional, tem-se que a 

tecnologia funciona como uma ferramenta que ajuda os 
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estudantes a adquirir competências essenciais para se 

formarem tomadores de decisões e dessa forma consigam 

solucionar problemas, criem ferramentas de produtividade, se 

tornem pessoas que buscam, avaliam e analisam a informação, 

e dessa forma, estabeleçam contribuições à sociedade 

(PEREIRA et al., 2016).       

Assim, é perceptível as modificações sofridas pela 

educação como uso de novas mídias nos processos de ensino-

aprendizagem. Estas estão acontecendo também no método 

comunicacional docente, trazendo possibilidades de mediação 

multimidiática da informação (PEREIRA et al., 2016). 

Cabe destacar que a aprendizagem está relacionada 

com o esforço mental que o aluno faz para obter a informações, 

logo, os meios utilizados pelo professor deverão proporcionar 

um impacto no aprendizado (MUZI, 2010). 

 O referido autor dá seguimento à essas ideias, 

afirmando ainda que o aprendizado também depende da 

qualidade do material utilizado, assim como, dos recursos 

didáticos e tecnológicos e da adequação do conteúdo. Nesse 

aspecto, alguns softwares podem facilitar o docente no repasse 

das informações, fazendo com que o aluno desenvolva 

habilidade e competências cognitivas de nível superior.  

No processo de ensino, as TIC associadas ao projeto 

pedagógico do curso potencializam oportunidades de 

mediação, por serem ferramentas que ampliam as 

manipulações com os objetos do conhecimento, como por 

exemplo: softwares educacionais com jogos, exercícios e 

laboratórios virtuais; as interações entre professores-alunos, 

alunos-alunos e alunos-professores, por exemplo, com a ajuda 

de chats, ambientes virtuais de aprendizagem, e-mails, blogs e 
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sites (PONTE, 2000). Nesta conjuntura, cabe aos professores 

a exploração dessas tecnologias, de forma que propiciem aos 

alunos oportunidades de questionar a realidade, formular 

problemas e resolvê-los, utilizando para isso o pensamento 

lógico, a criatividade, a intuição e a capacidade de análise 

crítica. 

As TIC se configuram com instrumento de auxílio no 

processo educativo, não como substituto do professor, pois o 

conhecimento não provém de uma tecnologia, mas, sim, da 

soma de habilidades e competências que habilitam o docente a 

efetivamente educar (PEREIRA et al., 2016). 

Conforme os autores citados anteriormente, para se 

adaptar à comunicação mediatizada do conhecimento, o 

professor precisa reconhecer a tecnologia como recurso de 

aprendizagem, ser um orientador e cooperador do aluno na 

construção do conhecimento, estar em sintonia com esse novo 

cenário, pois competência é a capacidade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. 

Para o uso efetivo da TIC nas faculdades se faz 

necessário ultrapassar algumas barreiras tanto por parte dos 

docentes, quanto por parte dos discentes. No tocante ao 

professor é importante a realização de educação permanente 

de maneira a habilitá-los ao uso das tecnologias em uma 

perspectiva reflexiva e de inovação (JESUS et al., 2013).  

De acordo com os autores supracitados, por parte dos 

alunos, compreende-se que os atuais contextos virtuais de 

aprendizagem devem valorizar ainda mais a sua participação 

no processo de ensino e aprendizagem. Logo, com o uso das 

TIC à aprendizagem torna-se mais voltada ao estudante, este 

passa a ser autônomo para com o seu aprendizado e 
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conhecimento, devendo planejar suas tarefas, conferindo-os 

mais responsabilidade.  

No século XXI deve-se ter uma formação que prime por 

aspectos essenciais nos modelos educativos acerca do 

desenvolvimento de destrezas, assim como de habilidades 

básicas e tecnológicas. Também é essencial favorecer e 

incentivar a capacidade de interação entre os agentes 

educativos e demais membros da comunidade e incluir o 

aprender a aprender (SARTORI et al., 2016). 

Segundo os autores supracitados, é evidente a 

necessidade de se ter as TIC como ferramentas que ajudam a 

potencializar o ambiente educacional por meio da promoção de 

novos espaços e oportunidades de acesso e gestão de 

informação e conhecimento  

Para tanto, o objetivo desta revisão é reunir estudos que 

apontaram os impactos das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes de enfermagem à nível nacional e internacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

produzida com o objetivo de reunir e sintetizar estudos 

realizados, por meio de diferentes metodologias, visando 

colaborar para o aprofundamento do conhecimento relativo ao 

tema investigado (SOARES et al., 2014).  

A revisão integrativa refere-se à execução das seguintes 

etapas: identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa; estabelecimento dos critérios de elegibilidade; 

identificação dos estudos nas bases científicas; avaliação dos 
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estudos selecionados e análise crítica; categorização dos 

estudos; avaliação e interpretação dos resultados e 

apresentação dos dados na estrutura da revisão integrativa 

(BOTELHO; MACEDO; CUNHA, 2011).  

Portanto, elaborou-se a seguinte questão norteadora: 

“Quais os impactos das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes do curso de graduação em enfermagem?”  

A operacionalização desta pesquisa iniciou-se com uma 

consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), por 

meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e do Medical 

Subject Headings (MeSH) da National Library, para 

conhecimento dos descritores universais.  

Logo, foram utilizados os descritores controlados, em 

português, inglês e espanhol: “Tecnologia da Informação/ 

Information Technology/ Tecnología de la Información”, 

“Estudantes de Enfermagem/ Nursing Students/ Estudiantes de 

Enfermería, “Ensino/ Teaching/ Enseñanza e “Aprendizagem/ 

Learning/ Aprendizaje” por meio do operador booleano “and” 

para refinamento da busca. 

Realizou-se um levantamento bibliográfico do corpus 

literário através de consultas nas seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) e no Portal PubMed.  

 Foram adotados como critérios de elegibilidade: artigos 

publicados no período de 2014 a 2018, no idioma português, 

inglês e espanhol coerentes com a temática pesquisada, 

resumos e/ou palavras-chave da temática proposta e 

disponibilizados de forma integral e gratuitamente online, 
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excluíram-se dissertações, teses, artigos incoerentes com a 

temática, de acesso indisponível, repetidos e incompatíveis 

com o título.  

A coleta de dados ocorreu durante o mês de outubro de 

2018, com um instrumento composto pelas variáveis: título, 

base de dados, idioma e periódico. 

Foram encontrados à priori um total de 527 artigos 

científicos. Ao aplicar-se os critérios de elegibilidade foram 

selecionados 161 artigos dos quais, após leitura minuciosa dos 

títulos e dos resumos, foram selecionados 09 artigos, conforme 

o fluxograma representado pela Figura 1: 

 

Figura 1. Fluxograma representativo da busca e seleção dos 
artigos nas bases de dados. 

 
           Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Na Tabela 1, apresenta-se um panorama geral das nove 

publicações selecionadas, destacando a base, o ano, o 

periódico, autor(es), o país, o objetivo, o tipo de estudo e o título 

da pesquisa, em ordem cronológica. 

A amostra do estudo foi constituída por 09 publicações 

as quais abordaram acerca da temática “Impactos das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes de enfermagem”. 

Segundo os resultados, dos 09 estudos selecionados, 

foram extraídos a partir da PubMed (04), MEDLINE (04) e 

LILACS (01). 

No que se refere ao período das publicações, observou-

se a predominância de 04 artigos no ano de 2016, sendo 

MEDLINE (02), LILACS (01) e PubMed (01). 

Na variável periódicos, 08 eram estrangeiros e apenas 

01 nacional. As revistas internacionais destacaram-se, dentre 

as quais prevaleceu a Revista Nurse Education Today, com 03 

publicações.  

Quanto ao idioma, entre os manuscritos avaliados, 08 

estavam disponíveis em inglês, equivalente a quase totalidade 

da amostra, enquanto penas 01 foi redigido em português. 

Os estudos foram desenvolvidos em 06 países, incluindo 

Estados Unidos (03), Inglaterra (02), os e os demais no Brasil, 

Coréia do Sul, Escócia e Canadá com 01 estudo cada. 
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Tabela 1 – Artigos selecionados conforme base, ano, periódico, 
autor(es), país, objetivo, tipo de estudo e título da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Em relação ao tipo de estudo, predominaram os estudos 

do tipo qualitativo, com 03 artigos. Adicionalmente verificou-se: 

revisão de literatura (2), revisão sistemática (1), estudo de caso 

(1), quanti-qualitativo (1) e randomizado (1). 

 Neste sentido, o método de análise da temática permitiu 

a categorização, interpretação e agrupamento dos dados 

semelhantes. Desse modo, surgiram duas categorias temáticas 

as quais apresentaram a síntese do conhecimento contemplado 

na literatura: Tema 1 - Contribuições das TIC para o Ensino-

Aprendizagem e Tema 2 - O Uso das TIC na Prática 

Educacional da Enfermagem.  

 

Tema 1- Contribuições das TIC para o Ensino-

Aprendizagem  

 

Os estudos inseridos no Tema 1 reportam-se às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) quanto à 

aquisição e transmissão de conhecimento, e também como 

uma oportunidade de avaliar e discutir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da enfermagem. 

As TIC são importantes para o aprendizado, para tanto, 

faz-se necessário que os facilitadores disponham de 

habilidades para utilização deste recurso, assim o professor 

atua como um mediador do aprendizado, podendo enriquecer 

suas aulas utilizando a tecnologia e compartilhando 

conhecimento procedente de outras realidades.  

No que concerne às contribuições das TIC no processo 

de ensino-aprendizagem na enfermagem, o estudo de Webb et 

al. (2017) considera os meios de ensino tecnológicos similares 

aos métodos tradicionais de ensino aplicáveis à educação de 
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enfermeiros. Além disso, os benefícios de valor agregado para 

a adoção de TIC em vários formatos de ensino, apesar de não 

demonstrar impacto diretamente sobre o desempenho 

acadêmico do aluno, permite que os membros do corpo docente 

possam oferecer uma melhor qualidade de aprendizagem. 

Nesta mesma perspectiva, o estudo de Forbes et al. 

(2016) confirma que a tecnologia da informação e comunicação 

está influenciando a oferta de educação nas instituições de 

ensino. Particularmente, o aumento do uso de vídeos para o 

ensino e aprendizagem de habilidades clínicas em enfermagem 

pode ser uma direção promissora, porém, é necessário ampliar 

os estudos nessa área de pesquisa. Apesar da nítida 

necessidade de pesquisas adicionais na área, este tipo recurso 

parece ser uma estratégia instrutiva favorável, importante e 

cada vez mais empregada, podendo fornecer melhorias na 

qualidade da educação em habilidades clínicas. 

Ferguson et al. (2015) recomendam o uso de métodos 

de ensino que acomodem os alunos e a forma como aprendem. 

Argumentam que o uso de TIC, como a realidade aumentada 

(RA), é uma experiência imersiva que se baseia em tecnologia 

facilmente disponível e econômica para melhorar o processo de 

aprendizagem e sua acessibilidade. 

Essa questão remete ao que Aebersold et al. (2018) 

apresentam em seu estudo, quando reforça a efetividade que a 

TIC, no caso da RA, proporciona para o treinamento de 

habilidades procedimentais entre estudantes de enfermagem.  

Day-Black e Merrill (2015) defendem que a incorporação 

da tecnologia de dispositivo móvel para expandir as 

experiências de aprendizado clínico tem vantagens, incluindo 
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redução potencial de erros de medicação, e melhor segurança 

do paciente durante a rotação clínica dos alunos. 

O estudo de Wynn (2016) enfatiza que utilização das TIC 

em outros cursos da área de saúde, proporciona uma maior 

integração na interdisciplinaridade e facilita a comunicação na 

equipe de profissionais. A tecnologia da informação vem 

evoluindo consideravelmente e permite a ampliação do 

aprendizado e facilita a busca de informações por parte dos 

envolvidos. 

 

Tema 2: O Uso das TIC na Prática Educacional da 

Enfermagem 

 

Nos estudos contemplados no Tema 2, verificou-se que 

o uso das TIC no âmbito da educação na enfermagem, é 

considerado enquanto um instrumento de aprendizado, 

compatível com o ensino tradicional, além de servir como 

ferramenta complementar nas aulas presenciais. 

No estudo realizado por Bacca et al. (2014), o uso de 

Realidade Aumentada (RA) na educação, comparado com os 

materiais de ensino tradicionais, mostrou-se eficaz para 

melhorar o desempenho e a motivação da aprendizagem, o 

envolvimento dos alunos e as atitudes positivas. Além disso, no 

estudo de Radu (2014), os resultados destacaram o impacto 

positivo que as aplicações AR versus não-RA tiveram no 

aumento da compreensão dos alunos quanto ao conteúdo, bem 

como retenção de memória e melhor colaboração e motivação.  

Gonzalez e Kardong-Edgren (2017) destacam que os 

estudantes de enfermagem muitas vezes precisam aprender 
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várias habilidades em um curto período e têm acesso limitado 

ao laboratório para praticar habilidades técnicas.  

Aebersold et al. (2018) descrevem que em decorrência 

dessas dificuldades, cria-se uma carga no tempo dos docentes 

e não permite que os alunos aproveitem as oportunidades 

ideais para praticar habilidades ou para praticá-las novamente 

em um método de aprendizado just-in-time quando eles 

precisam realizá-las na área clínica. Caso o laboratório não 

encontre-se disponível, os vídeos nem sempre oferecem um 

método de aprendizado ideal. Todavia, se os alunos tivessem 

uma aplicação de treinamento virtual interativo em seu 

dispositivo móvel em casa, eles poderiam praticar técnicas 

antes do ambiente clínico. 

Neste cenário, os educadores acadêmicos podem utilizar 

métodos de aprendizagem combinada para aprimorar a 

aquisição de conhecimentos cognitivos e habilidades práticas 

em disciplinas de saúde. A educação em enfermagem requer a 

preparação extensiva e treinamento para que os estudantes da 

enfermagem adquiram competência em habilidades clínicas 

antes da exposição do estudante a ambientes clínicos 

(CARDOSO et al.,2012; HIBBERT et al., 2013). 

Lynch, Barr e Oprescu (2012) reforçam que as 

estratégias das TIC, como o uso de vídeo, podem auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras clínicas 

(HOLLAND et al., 2013), que são críticas para o atendimento ao 

paciente e desafiador para ensinar aos alunos. 

Aebersold (2016) menciona que o uso de simulação para 

melhorar habilidades tem uma longa história em várias áreas. A 

Educação Baseada em Simulação (SBE) oferece a 

oportunidade de praticar habilidades em um ambiente seguro e 
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sem risco de maneira deliberada e estruturada repetitiva 

(LATEEF, 2010).  

Cant e Cooper (2014), citam que estudos evidenciam o 

apoio ao uso de SBE, além da simulação aprimorada por 

tecnologia como uma forma de suplementar a aprendizagem 

para o treinamento de procedimentos e desenvolver o raciocínio 

clínico, de modo a oferecer uma solução menos custos. 

Day-Black e Merrill (2015) mencionam que o uso da 

tecnologia de dispositivos móveis no ensino de enfermagem 

encontra-se em crescimento. Esses dispositivos estão se 

tornando cada vez mais relevantes no ambiente da assistência 

médica, com o benefício de fornecer um compêndio de 

medicamentos, procedimentos e tratamentos de enfermagem e 

informações acerca de doenças para estudantes da 

enfermagem. 

Em consonância com os autores supracitados, o estudo 

de Doyle, Furlong e Secco (2016) destaca que os estudantes 

de enfermagem utilizam os recursos móveis, principalmente 

para apoiar a aprendizagem clínica e, de modo específico, para 

informações direcionadas à assistência, como medicamentos, 

condições ou diagnósticos do paciente.  

Day-Black e Merrill (2015) relatam em seu estudo que, é 

necessário o desenvolvimento de mais pesquisas quanto ao 

uso de tecnologias móveis, na educação em enfermagem para 

desenvolver um corpo de conhecimento pertinente à 

aplicabilidade em programas de enfermagem, sobretudo em 

ambientes clínicos. A utilização destes recursos na prática de 

enfermagem pelos professores e alunos precisa ser melhor 

investigada, com o propósito de descobrir as “melhores 

práticas” para inseri-las no processo de ensino-aprendizagem 
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da enfermagem, além de desenvolver um corpo de 

conhecimento que guie a prática.  

O estudo de Kim et al. (2017) sugere que a educação 

baseada em smartphone pode ser considerada um método 

eficaz para a prática no processo de ensino-aprendizagem da 

enfermagem, como no caso do ensino da obstrução de vias 

aéreas infantis. O aplicativo de smartphone pode ser útil para 

que os estudantes de enfermagem ampliem seus 

conhecimentos, habilidades e adquiram confiança no 

desempenho durante um atendimento. 

Cavalcante et al. (2016) verificaram em seu estudo que, 

a enfermagem tem encontrado na Educação a Distância (EaD) 

possíveis avanços no conhecimento, mas a interação e 

autonomia necessitam serem potencializadas nestas 

experiências. Contudo, desafios como a falta de habilidade com 

a própria flexibilização característica da EaD e certa deficiência 

no que diz respeito às habilidades tecnológicas prévias, devem 

ser superados. 

 

CONCLUSÕES 

 

Mediante as literaturas referenciadas neste estudo, são 

irrefutáveis os impactos positivos do uso das TIC no processo 

de ensino-aprendizagem dos estudantes de enfermagem à 

nível nacional e internacional.  

É máster que as ferramentas tecnológicas contribuem 

positivamente para a aprendizado por ampliar a aquisição de 

conhecimento, sendo estratégia relevante para discutir e avaliar 

a construção do conhecimento discente, reposicionando o 

professor ao patamar de mediador do aprendizado. 
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 Uma limitação importante refere-se à aquisição de 

habilidades necessárias ao manejo dos recursos tecnológicos 

por parte dos professores e uma suposta despersonalização 

docente, sendo sobretudo, desafiador promover a associação 

entre método tradicional de ensino às abordagens didáticas 

inovadoras, com discentes pertencentes à geração advinda da 

educação 4.0. 

 Destarte, espera-se que este estudo permita novas 

reflexões acerca das contribuições e aplicabilidade das 

Tecnologias da Informação e Comunicação para o processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes da enfermagem, e infere-

se, nesta configuração, a necessidade de treinamentos efetivos 

dos docentes com o intuito de capacitá-los e amortizar 

possíveis limitações quanto às habilidades destas tecnologias 

na prática educacional, além de garantir a sensibilização dos 

educadores para os avanços e, consequente transformações 

visando melhorias nas metodologias inovadoras aplicadas no 

contexto de ensino. 
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RESUMO: O presente estudo intenciona o desenvolvimento de 
tecnologias leve-duras voltadas à modelação do uso de 
preservativos por mulheres em situação de vulnerabilidade 
social com o escopo de fomentar comportamento preventivo às 
IST/HIV. Trata-se de um estudo metodológico à luz da Teoria 
da Ação Racional com o fito de elaboração de estratégias de 
comunicação persuasiva audiovisual baseada na avaliação do 
uso de preservativos entre mulheres residentes em aglomerado 
subnormal e foi aprovada com CAAE n. 50361315.2.0000.5188 
e n. 58597416.3.0000.5188. As comunicações persuasivas 
experimentais positiva e negativa possuem autenticidade, na 
qualidade de registro de títulos e documentos, sob n. 770496. 
Os áudios do fundo musical utilizados foram: Natural, White 
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Hats e Boards e as imagens infográficas foram construídas com 
o auxílio do Adobe® Photoshop®, Premiere® e After Effects®, 
versão CC. O estudo culminou na elaboração de comunicações 
persuasivas textuais e audiovisuais positiva, negativa, a serem 
utilizadas em superveniente estudo clínico randomizado. 
Portanto, infere-se que tecnologias leve-duras estão aptas a 
compor estratégias de fomento ao uso de preservativo entre 
mulheres em situação de vulnerabilidade social, refletindo as 
contribuições da enfermagem ao enfrentamento dos ciclos de 
contaminação por IST/HIV. 
Palavras-chave: Tecnologia. Comunicação Persuasiva. 
Preservativos. Mulheres. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A expressão “tecnologia do cuidado” remete a qualquer 

ação desenvolvida nos serviços para melhorar as condições de 

saúde da população. Ela não envolve apenas equipamentos, 

mas qualquer recurso importante para a modificação das 

práticas de saúde. Além dos instrumentos envolvidos na 

produção do cuidado, o seu uso requer um modus operandi que 

se constitui a natureza semântica do saber tecnológico 

(MERHY, 2002; MERHY; FEUERWERKER, 2009; MERHY; 

FEUERWERKER, 2016). 

Por conseguinte, a maneira como o profissional usa as 

tecnologias do cuidado para combater doenças crônicas reflete 

sua qualidade de trabalhador em saúde comprometido com os 

rumos do processo saúde-doença da população. Dentre as 

doenças crônicas transmissíveis, o HIV desponta como uma 

problemática atual, relevante e de grande impacto individual e 

sobre o sistema de saúde. Assim, a intersecção entre 

tecnologia do cuidado, inovação e comunicação persuasiva 
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demonstra potencial para se tornar um elemento salutar ao 

combate de infecções sexualmente transmissíveis e HIV.  

O desenvolvimento dessa pesquisa tem o condão de 

direcionar caminhos para planejamento, efetivação e avaliação 

da comunicação persuasiva como abordagem interventiva na 

área da saúde, com foco na atenção básica, por consistir em 

uma estratégia alicerçada em fatores preditivos que influenciam 

o comportamento escolhido.  

Inobstante, a relevância desse estudo se assenta no 

desenvolvimento de tecnologias em saúde que permitam 

otimizar outras tecnologias afins, ou mesmo favorecer a 

incorporação de novos hábitos que satisfaçam a premissa da 

prevenção de agravos em saúde. A contribuição pode ser 

considerada científica e tecnológica, pois a elaboração obedece 

ao formato conceitual de tecnologia leve-dura ao abranger 

saberes estruturados.  

Trazer esses produtos inovadores ao campo da 

Enfermagem e saúde sinaliza aos órgãos governamentais e 

não governamentais outros caminhos a serem percorridos com 

o fito de prevenção de IST/HIV em populações vulneráveis. 

Para tanto, objetivou-se elaborar comunicações persuasivas 

textuais e sob o formato de tecnologia audiovisual a partir dos 

determinantes da intenção de uso de preservativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo apresenta caráter metodológico e está fulcrado 

na Teoria da Ação Racional. Em sede de elucidação, 

rememora-se que uma pesquisa manifesta caráter 

metodológico quando envolve a utilização de caminhos eficazes 
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ao alcance, organização e direcionamento de investigações 

coerentes, bem como resulta em desenvolvimento, validação 

e/ou avaliação de ferramentas, métodos ou técnicas de 

pesquisa (POLIT; BECK; HUNGER, 2011).  

A Teoria da Ação Racional – TAR, a seu turno, foi 

formulada na década de 1970 com o intuito de expor a 

correlação entre crenças, atitude, intenção comportamental e 

comportamento. Assim, a TAR encontra aplicabilidade em torno 

de predição, explicação e influência do comportamento humano 

em contextos peculiares (AJZEN; FISHBEIN, 1980; FISHBEIN; 

AJZEN, 2015). 

Nesse contexto, as comunicações persuasivas (positiva 

e negativa) objetivam influenciar o componente atitudinal, 

normativo e em última instância, a intenção comportamental, 

construto preditor direto do comportamento, em pesquisas 

experimentais subsequentes, direcionadas ao contexto 

estudado.  

Entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, os textos 

foram revisados por cinco juízes expertises. Nos pareceres, 

constava recomendações sobre ajustes estéticos e de sintaxe 

com fito duplo: refinar a relação lógica entre os elementos da 

TAR e sedimentar a acessibilidade da linguagem a todos os 

estratos sociais.  

A construção da tecnologia audiovisual, por sua vez, foi 

segmentada em três fases, todas com a participação da 

pesquisadora principal: elaboração de script, desenvolvimento 

de storyboard; e participação no processo de edição do filme 

(FLEMING; REYNOLDS; WALLACE, 2009). 

 A elaboração dos scripts consistiu na construção do 

roteiro, em forma de conteúdo textual das comunicações 
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persuasivas experimentais (positiva e negativa), com base nos 

resultados da avaliação da intenção de uso do preservativo na 

população. Para a construção, tomaram-se como base os 

extremos da escala de resposta para qualificar os 

comportamentos de cada mensagem audiovisual.  

A comunicação persuasiva positiva abrangeu as 

vantagens na adoção do uso de preservativos, ao passo que a 

negativa considerou as desvantagens em não usar o 

preservativo para o componente atitudinal. O conteúdo textual 

seguiu o modelo de espelhamento, isto é, a redação do 

componente normativo era semelhante, havendo modificação 

apenas em trechos característicos de cada comunicação 

mediante a substituição de palavras. 

A homogeneidade temporal é necessária para o 

cegamento do futuro experimento, pois o aplicador não deve 

saber qual tecnologia audiovisual será utilizada com a 

participante, considerando a randomização da intervenção e 

caracterização em triplo cego (participantes, aplicadores e 

estatístico).  

As comunicações persuasivas experimentais positiva e 

negativa possuem autenticidade, conforme registro de títulos e 

documentos, respaldada na Lei n.199/1903 para validade de 

produção original contra terceiros, sob n. 770496.  

O storyboard, traduzido na descrição detalhada dos 

elementos da produção, a exemplo de cena e áudio, é uma fase 

utilizada em vários estudos com uso de tecnologias 

audiovisuais (FERREIRA et al, 2015). Já o briefing consiste na 

informação inicial, objetiva (BARBOSA; PINHEIRO, 2011) e que 

permite conquistar o interesse do outro (CARDOSO et al, 2012). 
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 No storyboard, consta a descrição detalhada dos 

elementos das tecnologias audiovisuais. Na sua elaboração das 

tecnologias de comunicação persuasiva, foram observados 

todos os elementos da Teoria da Ação Racional, quais sejam: 

medida direta da atitude, medida indireta da atitude (crenças 

comportamentais versus avaliação das consequências), 

medida direta da norma subjetiva, medida indireta da norma 

subjetiva (crenças normativas versus motivação para concordar 

com os referentes) e medida direta da intenção 

comportamental.  

O fundo musical, proveniente de domínio público, foi 

disponibilizado pelo canal Youtube audio library. Os áudios 

utilizados foram: Natural, White Hats e Boards.  As imagens 

infográficas foram construídas com o auxílio do Adobe® 

Photoshop®, Premiere® e After Effects®, versão CC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O storyboard das comunicações persuasivas foi 

fragmentado para melhor compreensão dos resultados. 

Adiante, visualiza-se o briefing comum às comunicações 

persuasivas efetivas, tanto na versão positiva quanto na 

negativa, com os seus respectivos elementos audiovisuais 

(Quadro 1): 
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Quadro 1. Briefing das comunicações persuasivas positiva e 
negativa. João Pessoa, Paraíba, Brasil. 2018.  

Briefing 

Somos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da 
Universidade Federal da Paraíba, e queremos saber a sua 
opinião sobre o “uso da camisinha”. Antes disso, saiba que a 
relação sexual sem camisinha provoca aumento dos casos de 
infecções sexuais. No nosso país, existem 136.935 pessoas com 
o vírus da aids, 640.900 com herpes genital, 685.400 com 
papiloma vírus humano (HPV), 937.000 pessoas com sífilis e 
1.541.800 com gonorreia. 

Descrição das cenas 

Representação do Programa 
Imagem do sexo feminino com preservativo 
Imagem de preservativo com censura 
Mapa do Brasil e mulheres contaminadas 

Cenas 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Conforme dito outrora, o Quadro 1 traz à tona o início da 

produção audiovisual foco da pesquisa a ser realizada na 

sequência. Essa parte é composta pela apresentação da 

entidade promotora da pesquisa e do tema abordado, 

panorama efetivamente útil ao estudo, e seu conteúdo é 

idêntico nas comunicações persuasivas positiva e negativa. No 

Quadro 2 infra, por sua vez, encontram-se os elementos da TAR 

peculiares à tecnologia audiovisual positiva; ao passo que, no 

Quadro 3, são elencados os elementos da versão 

estruturalmente antagônica. 
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Quadro 2. Storyboard dos Construtos da Teoria da Ação 
Racional da comunicação persuasiva positiva. João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. 2018. 

Comunicação persuasiva positiva 

Por isso, USAR camisinha nas relações sexuais faz de você uma 
mulher MUITO CUIDADOSA, além de ser um 
COMPORTAMENTO MUITO AGRADÁVEL, que FAZ BEM À 
SAÚDE. Saiba que é MUITO BOM USAR camisinha PARA 
EVITAR a contaminação por infecções sexuais, pelo vírus da aids 
e gravidez não planejada. Portanto, AO USAR a camisinha é 
muito provável que você SE PROTEJA de infecções sexuais e 
evite engravidar sem querer. Você pode achar que a camisinha 
cause a sensação de desconforto, diminuição do prazer ou até 
mesmo o risco de estourar durante a relação sexual. Saiba que o 
material da camisinha é fino, então pouco interfere no prazer, 
gera mínimo desconforto e a boa resistência da camisinha reduz 
o seu risco de estourar. Assim, AO USAR camisinha, você 
aumenta as suas chances DE SE PREVENIR de doenças sexuais 
e EVITAR gravidez não desejada. É provável que a maioria das 
pessoas importantes para você, como mãe, irmãos, companheiro, 
amigos e pai achem que você deve usar camisinha. Concorde 
com eles, assim você SE PREVINE e TRANQUILIZA a todos. 
Para PRESERVAR a sua saúde, não concorde com alguns 
amigos, companheiro, tios e irmãos que não achem importante o 
uso da camisinha. Por isso, LEMBRE-SE, ao USAR camisinha 
você estará PROTEGIDA e EVITARÁ situações de aflição entre 
família e amigos. Então, faça parte do número de mulheres que 
SE PREVINEM de infecções sexualmente transmissíveis, do 
vírus da aids e que não engravidam sem querer. DIMINUA as 
estatísticas de mulheres contaminadas. A partir de hoje, use 
camisinha nas relações sexuais! 

Descrição das cenas 

Três nichos (cuidadosa, agradável e faz bem à saúde).  
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Texto informando que o uso é muito bom para prevenção de 
doenças e gestação não planejada. 
Crenças comportamentais negativas.  
Desmistificação das desvantagens 
Casal pensando no preservativo e gestos de satisfação. 
Referentes aprovando o uso do preservativo. 
Texto de fortalecimento do uso 
Infográfico de preservativo e poucas pessoas ao redor negando 
o uso, seguido de um sinal de censura no comportamento 
inadequado. 
Lembrete para usar o preservativo com a aprovação dos 
referentes. 
Palmas de aprovação. 
Infográfico de preservativo e mulheres felizes e satisfeitas. 
Sinal de gráfico decrescente. 
Camisinha na mão aumentando até tomar a tela inteira ao final do 
vídeo. 

Cenas 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Em uma análise conjunta dos Quadros 1, 2 e 3, salienta-

se que tão-somente o primeiro abrange conteúdo idêntico em 

ambas as versões da comunicação persuasiva. O Quadro 2 

evidencia a comunicação persuasiva na tipologia positiva, 

caracterizada por enaltecer os benefícios advindos da 

execução do comportamento abordado. Distintamente, o 

Quadro 3 se amolda à modalidade negativa, pois enfoca nos 

efeitos prejudiciais decorrentes da não adesão ao 

comportamento estimulado.  
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Quadro 3. Storyboard dos Construtos da Teoria da Ação 
Racional da comunicação persuasiva negativa. João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. 2018. 

Comunicação persuasiva 

Por isso, NÃO USAR camisinha nas relações sexuais faz de você 
uma mulher MUITO DESCUIDADA, além de ser um 
COMPORTAMENTO MUITO DESAGRADÁVEL, que FAZ MAL À 
SAÚDE. Saiba que é muito RUIM NÃO usar camisinha, POIS 
FAVORECE a contaminação por infecções sexuais, pelo vírus da 
aids e gravidez não planejada. Portanto, ao NÃO USAR 
camisinha é muito provável que você SE CONTAMINE com 
infecções sexuais e engravide sem querer. Você pode achar que 
a camisinha causa a sensação de desconforto, diminuição do 
prazer ou até mesmo o risco de estourar durante a relação sexual. 
Saiba que o material da camisinha é fino, então pouco interfere 
no prazer, gera mínimo desconforto e a boa resistência da 
camisinha reduz o risco de estourar. Assim, AO NÃO USAR 
camisinha, você aumenta as suas chances DE SE CONTAMINAR 
com doenças sexuais e FACILITA gravidez não desejada.  É 
provável que a maioria das pessoas importantes para você, como 
mãe, irmãos, companheiro, amigos e pai ache que você deve 
usar camisinha. Concorde com eles, assim você NÃO SE 
CONTAMINA e NÃO PREOCUPA a todos. Para NÃO AFETAR a 
sua saúde, não concorde com alguns amigos, companheiro, tios 
e irmãos que não achem importante o uso da camisinha. Por isso, 
Lembre-se, ao NÃO USAR camisinha você estará 
DESPROTEGIDA e PROVOCARÁ situações de aflição entre 
família e amigos. Então, NÃO FAÇA parte do número de 
mulheres que SE CONTAMINAM por infecções sexualmente 
transmissíveis, pelo vírus da aids e que engravida sem querer. 
NÃO AUMENTE as estatísticas de mulheres contaminadas. A 
partir de hoje, use camisinha nas relações sexuais! 

Descrição das cenas 

Três nichos (descuidada, desagradável e faz mal à saúde) 
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Texto informando que o uso é muito ruim não usar pois favorece 
a contaminação por doenças e gestação não planejada. 
Crenças comportamentais negativas.  
Desmistificação das desvantagens 
Casal pensando em não uso do preservativo e gestos de 
insatisfação. 
Referentes aprovando o uso do preservativo. 
Texto de fortalecimento do uso. 
Infográfico de preservativo e poucas pessoas ao redor negando 
o uso, seguido de um sinal de censura no comportamento 
inadequado. 
Lembrete que o não uso do preservativo é ruim com a 
desaprovação dos referentes. 
Gestos de desaprovação do não uso. 
Infográfico de doença e mulheres infelizes e insatisfeitas. 
Gráfico crescente censurado. 
Camisinha na mão aumentando até tomar a tela inteira ao final do 
vídeo. 

Cenas 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Destarte, sublinha-se que ambas as versões são aptas à 

promoção de um mesmo comportamento, que neste caso trata-

se do uso do preservativo por mulheres como medida 

preventiva às ITS/HIV. A diferença se manifesta apenas quanto 

à maneira de se discorrer sobre o tema, que pode ser pela por 

via direta do elogio do uso (comunicação persuasiva positiva) 

ou pela via indireta de demonstração dos malefícios oriundos 

da abstenção desse comportamento (comunicação persuasiva 

negativa). 

As comunicações persuasivas inspiradas na TAR 

evidenciam o propósito de promoção de comportamentos 

através de informações precisas acerca das crenças que 

subsidiam a abstenção da conduta desejada. No estudo trazido 

à baila, tanto na versão positiva quanto negativa, é latente o 
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escopo de modelação do uso de preservativo por mulheres em 

situação de vulnerabilidade social com vistas a fomentar 

comportamento preventivo às IST/HIV.  

Com fulcro na perspectiva de um cuidado menos curativo 

e mais preventivo, pragmaticamente menos oneroso para o 

sistema de saúde e redutor de morbidades decorrentes de 

enfermidades crônicas, insere-se as referidas comunicações 

persuasivas no rol das tecnologias do cuidado. Essa 

terminologia pode ser compreendida como um conjunto de 

conhecimentos científicos, sistematizados e inovadores no 

campo da saúde (ENGELA et al, 2018; RODRIGUES JÚNIOR 

et al., 2017; SILVA; CARRERO; MELO, 2017), que se destaca 

pelos fitos contributivos em prol da promoção do bem-estar e 

da prevenção de agravos individuais e coletivos (BORGES; 

MOREIRA; ANDRADE, 2017; RUCK et al., 2017). 

Destarte, o uso de tecnologias do cuidado em saúde 

fundamentadas em saberes estruturados pode favorecer a 

atuação profissional em prol da perspectiva preventiva, 

notadamente no que diz respeito ao aparecimento de condições 

crônicas decorrentes de comportamentos de risco individual. 

Dentre as doenças amplamente preveníveis, estão as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e a contaminação pelo Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV). Elas despontam como 

desafiadoras às políticas públicas de saúde em decorrência da 

dificuldade dos profissionais em torno da modulação de 

comportamentos sexuais insatisfatórios. 

No último Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, o Brasil assumiu o compromisso de impulsionar as 

políticas e ações programáticas fundamentais pactuadas sobre 

questões ligadas ao HIV (ONU, 2015), tendo em vista a 
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constante preocupação com novos casos de aids detectados no 

país (UNAIDS, 2015). O comprometimento governamental em 

torno de empreender esforços para minimizar os índices de 

infecção pelo HIV coloca a sociedade civil organizada e a 

comunidade científica em busca de intervenções em prol da 

modificação de hábitos insatisfatórios à saúde, a exemplo do 

sexo desprotegido, bem como do incentivo a comportamentos 

livres de prejuízo.  

Diante desse propósito pragmático, a comunicação 

persuasiva se trata de uma sensibilização para fortalecimento 

de atitudes porque possibilita adequadas tomada de decisão e 

adoção comportamental (SHEPHARD; FRAMPTON; HARRIS, 

2011; KRIEGER et al, 2013). A enfermagem é uma referência 

quanto à utilização de tecnologias contribuintes ao cuidado 

(CESTARI et al, 2017; SILVEIRA; COGO, 2017).  

Com efeito, uma tecnologia audiovisual, alicerçada em 

modelo teórico-metodológico, apresenta viabilidade no âmbito 

da saúde. As áreas da comunicação e psicologia possuem uma 

simbiose, que permitem a adequação de produtos interessantes 

à saúde capazes de influenciar a tomada de decisão das 

pessoas frente a um fenômeno de interesse (ANDRADE et al, 

2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os textos serviram de subsídio à criação de tecnologias 

leve-duras inovadoras em âmbito nacional, confirmando a 

assertividade na escolha do referencial teórico-metodológico 

que permitiu a criação de comunicações persuasivas ancoradas 

nos fatores determinantes do comportamento “uso do 
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preservativo entre mulheres”. Por conseguinte, foi possível 

transformá-las em tecnologias audiovisuais concisas e de fácil 

entendimento, o que as torna aplicáveis ao contexto a que se 

propõem. Com efeito, provocar mudança comportamental 

saudável constitui o grande incentivo à pesquisa, sobretudo 

entre mulheres residentes em comunidade chagada por 

vulnerabilidade social e que, quiçá, não se percebem em 

condição de vulnerabilidade às doenças sexuais.  
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RESUMO: Objetivou-se investigar as contribuições da visita 
puerperal como instrumento potencializador do cuidado em 
enfermagem na atenção básica descritas na literatura. Trata-se 
de uma revisão integrativa da literatura realizada mediante 
busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, 
utilizando os descritores: Enfermagem, Visita domiciliar e 
Período Pós-Parto. Os critérios de inclusão envolveram: artigos 
publicados em português e inglês; no formato full text,  que 
retratassem a temática investigada, publicados e indexados no 
período de 2013 a 2017. Como critérios de exclusão 
considerou-se: artigos não disponíveis gratuitamente, que não 
fossem completos, em duplicidade, teses e dissertações e os 
que não atendiam o objetivo do presente estudo. A amostra foi 
composta de 8 publicações que versavam sobre o tema. A 
maior parte dos estudos foi publicada em 2016; na bases de 
dados LILACS; na Revista de enfermagem da UFPE e a Revista 
RENE. O estudos, em sua maioria, apresentaram as 
contribuições da visita domiciliar do enfermeiro à puérpera e ao 
recém-nascido,  sendo um instrumento potencializador do 
cuidado na Atenção Básica e tendo o domicílio como um 
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cenário para o desenvolvimento do cuidado, promoção do bem-
estar e educação em saúde. A atenção puerperal ainda não 
está consolidada na Atenção Básica, o que requer o auxílio por 
parte de  formuladores de políticas públicas de saúde, gestores, 
profissionais de saúde, comunidade e estudiosos.  
Palavras-chave: Enfermagem. Visita Domiciliar. Período Pós-
Parto.  
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, processo de construção da Saúde Pública 

ocorreu após amplo movimento popular, onde várias categorias 

profissionais (professores universitários , profissionais de saúde 

pública, estudantes dos cursos de graduação) juntamente com 

a população das periferias suplicavam por uma reforma na 

saúde (CARVALHO, 2013). 

 Esse movimento culminou na realização da 8° 

Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, a qual foi a 

mola propulsora para criação do Sistema Único de Saúde – 

SUS, em 1988. Posteriormente, a legalização do referido 

sistema ocorreu com a promulgação das Leis 8.080/90 e 

8.142/90, as quais dipõe sobre a organização e funcionamento 

dos serviços de saúde, controle social  e transferências de 

recursos intergovernamentais (PAIM, 2015). 

Hordiernamente, o SUS é o maior e mais complexo 

sistema de saúde pública do mundo, desde a Atenção Básica 

Primária a Saúde até a realização de Transplantes de Órgãos 

e Tecidos, apresentando como princípios fundamentais a 

Universalidade, Equidade e Integralidade. A fim de alcançar tais 

princípios são propostas as seguintes diretrizes: regionalização, 

descentralização, comando único em cada esfera 
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governamental, participação da comunidade (CUADROS; 

NOGUEIRA, 2014). 

Segundo a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, 

a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, em seu artigo 

2º compreende a Atenção Básica (AB) como o conjunto de 

ações de saúde individuais, coletivas e familiares com foco na 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 

em saúde, desenvolvida por práticas de cuidado e gestão 

qualificada, realizada com equipe multiprofissional e 

direcionada à população em território definido. Essa equipe 

deve ter a ciência que a co-responsabilidade sanitária desse 

território é da equipe e da Secretaria Municipal de Saúde 

(BRASIL, 2017). 

A equipe multiprofissional, que hoje é compreendida pela 

nova PNAB, não folge as origens e mantêm como figura 

importantíssima o Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

categoria que surgiu nos anos 80, antes um pouco da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), para ser o elo de ligação entre a 

equipe de saúde e a comunidade. A fim de ter melhor vínculo 

esta, o  ACS deve ser morador da área onde vai atuar, conhecer 

as situações de vulnerabilidades e equipamentos sociais 

disponíveis (SANTANA et al., 2009). 

O termo visita domiciliar diz respeito a uma atividade 

realizada por profissionais de saúde que prestam serviço em 

um ambiente doméstico ou comunitário. É uma prática baseada 

em evidências e, embora seja uma das atribuições dos agentes, 

a visita é uma atividade desenvolvida pelos demais 

profissionais da Atenção Básica, inclusive o enfermeiro 

(DUFFEE et al., 2017). 
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Por meio da realização das visitas domiciliares é possível 

compreender melhor a realidade vivenciada pelos usuários. 

Assim, a visita é um importante instrumento, o qual proporciona 

o conhecimento das condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais presentes no seu cenário de trabalho, possibilitando 

um planejamento de cuidados mais adequado as necessidades 

(BRASIL, 2017). 

Essa prática corrobora com o principío da integralidade 

da assistência, visto que é necessário “o reconhecimento na 

prática dos serviços... (pois) cada pessoa é um todo indivisível 

e integrante de uma comunidade” (Ministério da Saúde, 1990, 

p. 5). Neste sentido, as práticas de cuidado em saúde deverão 

ser planejadas de forma individualizada, possibilitando a 

contrução de vínculo,  a criação de espaços para interação 

entre saberes e práticas (ROCHA, 2017). 

A prática profissional pautada na integralidade serve 

ainda como base para a Rede Cegonha, que foi uma das redes 

de atenção à saúde idealizadas para minimizar a fragmentação 

da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde, além da 

necessidade de promover o aperfeiçoamento do funcionamento 

político-institucional do Sistema Único de Saúde (GIONANNI, 

2013).  

A  Rede Cegonha foi instituída pela portaria MS/GM nº 

1.459/2011 e busca organizar uma rede de cuidados que 

assegure o direito ao planejamento sexual e reprodutivo e à 

atenção humanizada ao pré-natal, parto, puerpério e atenção 

humanizada ao abortamento, bem como à criança o direito ao 

nascimento seguro e humanizado e ao acompanhamento até 

os dois anos de idade, assegurando acesso para um 

crescimento e desenvolvimento saudáveis (BRASIL, 2010). 
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O período após o parto em que a mulher experimenta 

mudanças e adaptações físicas e psíquicas, visando ao retorno 

da condição prégravídica, corresponde ao puerpério. Um dos 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a 

qualidade da assistência ao pós-parto, descrito no protocolo da 

assistência puerperal consiste na realização de dois 

atendimentos: uma visita domiciliar até o 7º dia e a consulta 

puerperal no 42º dia de puerpério (MINASI et al.,2014). 

Nesta perspectiva, um momento em que a presença do 

enfermeiro é essencial diz respeito a primeira semana pós-

parto, para a visita domiciliar puerperal, haja vista constituir uma 

das atribuições do profissional de enfermagem na Estratégia 

Saúde da Família (ESF), com o objetivo de observar e abordar 

fatores relacionados à puérpera, ao bebê e à família (MELLO; 

ANDRADE, 2006).  

Esta semana é intitulada Primeira Semana de Saúde 

Integral (PSSI), na qual são realizadas ações de promoção ao 

aleitamento materno exclusivo, cuidados com o Recém-

Nascido (RN), planejamento familiar, retorno da prática sexual. 

Além disso são  observados os aspectos psicológicos e 

emocionais da mulher, sua rede de apoio familiar e suas 

condições sócio-econômicas (BRASIL, 2013). 

Ainda nesse contexto, o enfermeiro deverá examinar o 

períneo para identificar a presença de infecções, odores 

desagradáveis, característica e volume dos lóquios. Ademais 

deve ser abordar sobre direitos reprodutivos e trabalhistas, 

hábitos de higiene, alimentação saudável, atividade física, entre 

outros (BRASIL, 2013). 

Outro aspecto fundamental desta visita, conforme 

estabelecido pela Rede Cegonha, diz respeito a identificação e 

diferenciação entre os sintomas de blues puerperal e 
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depressão. Haja vista ser uma condição danosa tanto para a 

mulher como para o relacionamento com seu bebê, podendo 

estender esses prejuízos a rede familiar (POLES et al., 2018). 

De forma a compreender como se dá a visita domiciliar a 

puérpera e recém-nascido, questionou-se: quais as 

contribuições da visita puerperal como instrumento 

potencializador do cuidado em enfermagem na atenção básica 

descritas na literatura? 

Através desta pesquisa, espera-se atender ao objetivo 

proposto e contribuir positivamente, para ampliação do 

conhecimento acerca dos impactos da assistência de 

enfermagem a puérpera e ao RN, gerando maior conhecimento 

sobre o assunto, possibilitando uma melhor assistência às 

puérperas e RN, além de incentivar a realização de novas 

pesquisas sobre a temática.  

Diante do importante papel desenvolvido pela Visita 

Domiciliar no aprimoramento do cuidado com o usuários, com 

destaque a puérperas e recém-nascidos, o presente trabalho 

tem o objetivo investigar as contribuições da visita puerperal 

como instrumento potencializador do cuidado em enfermagem 

na atenção básica descritas na literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de 

caráter descritivo, acerca das contribuições da visita puerperal 

como instrumento potencializador do cuidado em enfermagem 

na atenção básica. 

A revisão integrativa possibilita aos profissionais da 

saúde o acesso rápido aos resultados relevantes de pesquisas 

proporcionando um saber crítico e, consequentemente, 
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fundamentando suas condutas (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Tal metodologia foi escolhida para o desenvolvimento do 

presente estudo, uma vez que é adequada aos objetivos 

propostos e por tratar-se de um método de revisão que sintetiza 

pesquisas presentes na literatura (WHITTEMORE; KNAFL, 

2005), possibilitando uma compreensão mais detalhada da 

temática estudada. 

A realização da pesquisa em questão ocorreu a partir dos 

seguintes passos: elaborou-se a questão investigativa, acerca 

de como literatura descreve as contribuições da assistência de 

enfermagem prestada no domicilio a puérpera e RN, através da 

visita domiciliar. Logo após foi feita uma busca na literatura 

sobre a temática, selecionou-se os estudos conforme os 

critérios de elegibilidade, realizou-se a leitura exaustiva e crítica 

de cada artigo encontrado. Por fim, analisou-se os resultados 

evidenciados. 

As bases de dados utilizadas foram as disponíveis online 

e gratuitamente: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF). 

O período de coleta ocorreu entre os meses de agosto a 

outubro de 2018, utilizando os seguintes descritores: 

Enfermagem, Visita domiciliar e Período Pós-Parto. Para 

restringir a amostra utilizou-se o operador booleano and a fim 

de combinar os termos, da seguinte forma: Enfermagem and 

Visita domiciliar and Período Pós-Parto.  . 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos 

artigos foram: artigos publicados em português e inglês; no 

formato full text,  que retratassem a temática referente ao 
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objetivo da revisão integrativa, publicados e indexados nos 

referidos bancos de dadosno período de 2013 a 2017. 

Como critérios de exclusão considerou-se: artigos não 

disponíveis gratuitamente, disponíveis apenas em formato de 

resumo, repetidos nas bases de dados, teses e dissertações 

pela possível duplicidade do material e os que não atendiam o 

objetivo do presente estudo. 

 Após seleção dos artigos, foi elaborado uma quadro no 

Microsoft Office Word 2015 ® contendo as seguintes 

informações sobre as publicações: título da publicação, autores, 

periódico, ano e base de dados. Os dados foram analiasados 

por meio da leitura minunciosa dos artigos selecionados a fim 

de identificar as contribuições de cada artigo selecionado. 

Salienta-se que este estudo  não necessitou de 

aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa pois, conforme a 

Resolução nº466/12, trata-se de informações de livre acesso a 

população, disponível em base de dados e bibliotecas, não se 

tratando de documentos sigilo ético e consentimento dos 

participantes (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao realizar a pesquisa nas bases de dados, obteve-se o 

quantitativo de 29 artigos, que após filtragem com os critérios 

de elegibilidade, resultaram em 8 publicações que atendiam a 

todos os critérios, conforme disposto na Figura 1. 
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Figura 1. Descrição das etapas para obtenção da amostra 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

A partir da busca realizada e amostra obtida, constatou-

se que o ano de 2016 apresentou maior número de publicações 

contempladas na amostra, com um total de 3 artigos. Logo em 

seguida, identificou-se os anos de 2014 e 2017, com 2 

publicações e o ano de 2013, com 1 publicação. O ano de 2015 

não apresentou publicações contempladas na amostra.  

Com relação aos achados, conforme a base de dados, 

observou-se que apenas a LILACS e a BDENF foram 

contempladas com publicações selecionadas na amostra, 

totalizando, 5 e 3 artigos, respectivamente. Dentre os 

periódicos, contatou-se que o maior número de publicações, no 

período estudado, foram realizadas pela Revista de 

enfermagem da UFPE e a Revista RENE, com 2 artigos, cada. 

29 artigos

• Pesquisa realizada a partir dos descritores: 
Enfermagem and Visita domiciliar and Período pós-
parto

11 artigos

• Após aplicar os critérios de elegibilidade.

8 artigos

• Ao realizar a análise da amostra obtida, a partir da 
leitura detalhada de cada artigo encontrado, 
excluindo artigos repetidos e que não 
contemplavam a temática da revisão integrativa em 
questão.
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Tabela 1. Artigos selecionados para compor a amostra do 

estudo. João Pessoa-PB, 2018 

Titulo do artigo 
Ano de 

publicação 
Base de 

Dados 

Autores Periódico 

 

 Puerpério e assistência 

de enfermagem: 

percepção das 

mulheres   

 

2017 BDENF 
SILVA, E.C. 

et al. 

Rev. 

Enferm. 

UFPE 

Postpartum period: the 

importance of home 

visits given by the nurse 

in Primary Health Care 

2016 LILACS 

MEDEIROS, 

L. S. 

;COSTA, A. 

C. M. da 

Rev. RENE 

Tecnologias educativas 

para promoção do 

(auto) cuidado de 

mulheres no pós-parto 

2016 LILACS 
BARBOSA, 

E. M. G.et al 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Atividades do 
enfermeiro durante a 
visita domiciliar pós-
parto 

2014 LILACS 

MAZZO, 
M.H.S.N.; 
BRITO, 
R.S.de; 
SANTOS, 
F.A.P. dos. 

Rev. Enferm. 
UFRJ 

Amamentação no 
puerpério imediato: 
relato de experiência 
da implementação do 
processo de 
enfermagem 

2017 BDENF 
ADAMY, E. 
K. et al 

Rev. Enferm. 
UFPE 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Cuidado de 
enfermagem à 
puérpera no domicílio 
na perspectiva do 
modelo de cuidado de 
carraro 
 

2016 BDENF 
FORNARI, 
M. C. B.et al. 

Rev. Enferm. 
UFSM 

Vital power of 
postpartum women 
during nursing home 
care 

2014 LILACS 

BERNARDI, 
M. C.; 
CARRARO, 
T. E. 
 

Texto & 
contexto 
Enfermagem 

Perfil obstétrico e 
intercorrências de 
puérperas assistidas 
em visita domiciliária 

2013 LILACS 
MINASI, J.M. 
et al. 

Revista 
RENE 
 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 A visita domiciliar (VD) é uma ferramenta utilizada que  

interliga a equipe de saúde com o ambiente em que a puérpera 

está inserida, possibilitando cuidados direcionados e integrais 

para ela e toda a sua família.  

Dessa forma, a equipe de saúde consegue criar vínculo, 

diminuir as dúvidas relacionados aos cuidados com o bebê e 

fazer com que a mulher desenvolva autoconfiança e melhore 

seu desempenho como mãe (MEDEIROS; COSTA, 2016). 

 No período puerperal a mulher passa por momentos de 

ansiedade, dúvida e insegurança relacionados aos cuidados 

com o recém-nascido. Nessa fase, a mulher se depara com um 

misto de sentimentos e o enfermeiro deve dar as orientações 

necessárias para diminuir as dúvidas existentes e insegurança, 

para que ela sinta que é capaz de cuidar do seu bebê (SILVA 

et al., 2017). 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFSM%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFSM%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Texto%20&%20contexto%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Texto%20&%20contexto%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Texto%20&%20contexto%20enferm
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Ao analisar cada artigo, a partir da sua leitura integral, foi 

possível perceber todos trouxeram contribuições no sentido de 

apresentar benefícos gerados pela visita domiciliar, 

considerando o domicílio como um relevante cenário para o 

desenvolvimento do cuidado e promoção do bem-estar da 

puérpera e seu recém-nascido. 

Fornari et al. (2016) descreve como deve ser a 

construção do cuidado para com a mulher no período puerperal, 

pautado pelas intersubjetividades presentes no momento da 

visita, valorizando a presença familiar como elemento essencial 

ao desenvolvimento de um cuidado dinâmico, único e  flexível.  

Bernardi e Carraro (2014) corroboram com essa afirmativa ao 

dizer que, através das variáveis objetivas e subjetivas é 

possível realizar o planejamento, execução e avaliação da 

assistência de enfermagem de forma adequada. 

Outro aspecto de grande valia a ser mencionado, diz 

respeito as ações de educação em saúde no contexto da visita 

domiciliar. Sob essa ótica, Barbosa et al. (2016) destaca que a 

visita domiciliar é considerada uma tecnologia educativa em 

saúde que possibilita discutir sobre os cuidados a serem 

realizados para com o binômio mãe-bebê após o parto, 

favorecendo a autoconfiança e interação entre a família.Diante 

desse panorama, Minasi (2013) ainda ressalta a visita domiciliar 

como meio de fortalecimento do vinculo mãe-bebê e entre o 

profissional, a puérpera e sua família.   

Neste sentido, percebe-se que são muitos os benefícios 

associados a consulta de enfermagem por meio da visita 

puerperal, tal fato também foi evidenviado por Adamy et al. 

(2017) que identificou uma maior aceitação das mulheres em 

receber informações que auxiliem a desmistificar algumas 

temáticas como manejo da amamentação, ansiedade, sono e 



VISITA PUERPERAL COMO INSTRUMENTO POTENCIALIZADOR DO CUIDADO 
EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA 

 
 

repouso, dor aguda, integridade da pele prejudicada e risco de 

infecção. 

A partir desse panorama, busca-se minimizar os anseios 

e medos das puérperas e suas famílias, e torna-se possível 

atuar com foco na prevenção e promoção da saúde, através de 

um ambiente saudável para proporcionar o bem-estar materno-

infantil, reduzindo possíveis intercorrências vivenciadas durante 

o período puerperal que podem resultar em complicações a 

saúde. Afinal, tais intercorrências representam uma significativa 

parte das situações de morbidade e mortalidade materna e 

neonatal (SOUSA; FERNANDES, 2014). 

No intuito de evitar essas complicações,  é preciso 

reduzir a distância entre a pratica existente e o que é 

preconizado na literatura, qualificando a assistência ofertada 

pelos profissionais em qualquer serviço de saúde, inclusive, na 

Atenção Básica (MAZZO; BRITO; SANTOS, 2014).  

Para que sua prática seja efetiva, o enfermeiro deve 

utilizar de todos os artefatos disponíveis para reproduzir, no seu 

contidiano de visitas puerperais, todos os aspectos indicados 

pelo Ministério da Saúde no Caderno de Atenção Básica - 

Atenção ao Pré-natal de baixo risco, a saber: anamnese e 

avaliação clínico-ginecológica, planejamento familiar, cuidados 

com o RN, direitos da mulher, importância e manejo da 

amamentação, cuidados de higiene, importância da 

alimentação adequada e atividade física (BRASIL, 2013).  

 Nesse sentido, considera-se indispensável a constante 

realização de atualizações do conhecimento profissional acerca 

do cuidado no puerpério. Tais atualizações tornam-se 

necessárias não apenas no âmbito da enfermagem, mas sim 

interdiciplinar, buscando garantir a oferta de uma assistência 

integral, que possa cuidar de fato das necessidades da 
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puérpera, do recém-nascido e sua família, diante do contexto 

vivenciado (MEDEIROS; COSTA, 2016). 

 Através da educação continuada cria-se possibilidades 

de transformação da organização, bem como da construção de 

conhecimentos que retornem para a realidade do serviço, por 

meio dos seus profissionais, independente da sua área de 

atuação (PERES; LEITE; GONÇALVES, 2005).  

 Segundo Pedroso (2005), as atividades de educação 

continuada são de grande relevância na consolidação do 

Sistema Único de Saúde, visto que podem promover uma maior 

aproximação da formação profissional com as reais 

necessidades existentes no SUS e otimizar o processo de 

trabalho na saúde, por meio de instrumentos efetivos na 

mudança da realidade e suas problemáticas, tornando cada 

trabalhador, de fato, um agente transformador. 

Mesmo enfrentando aspectos que dificultam o processo 

de educação profissional, como por exemplo: escassez de 

recursos financeiros, pouco tempo disponível e sobrecarga de 

trabalho, os enfermeiros se mostram motivados em buscar o 

conhecimento e aplicá-lo, reconhecendo o importante papel da 

educação e constante atualização dos saberes, proporcionando 

mudanças positivas no serviço e, por conseguinte, a melhoria 

na qualidade da assistência, como por exemplo, na visita 

puerperal (SOUZA et al., 2011).  

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo demostrou que a prática da visita domiciliar 

puerperal realizada pelo enfermeiro, bem como em parceria 

interdisciplinar, é um instrumento potencializador do cuidado na 

Atenção Básica, proporcionando uma assistência eficaz e 
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segura, diante das inúmeras necessidades apresentadas pela 

puérpera, sob um novo contexto vivenciado. 

Por meio da visita domiciliar é possível contar com 

diversos benefícios no contexto da assistência ofertada às 

puérperas. Afinal, a mesma fortalece o vínculo construído ao 

longo do pré-natal, consulta após consulta, expandindo o 

cuidado aos demais membros da família, encerrando o ciclo 

gravídico com excelência e iniciando outro com a Puericultura. 

Um dos fatores de destaque da visita é o fato de levar o 

profissional até a realidade vivida pela usuária, conseguindo 

assim, pautar seu planejamento, suas intervenções e 

avaliações a partir de um olhar específico frente à realidade de 

cada uma, suas particularidade e as reais necessidades, 

atuando não apenas de forma assistencial, mas também 

educativa, trabalhando na essência da Atenção na Básica, que 

é a prevenção, promoção e reabilitação da saúde. 

No entanto, percebeu-se por meio da literatura que é 

preciso dedicar uma maior atenção para o aperfeiçoamento das 

práticas profissionais, por meio de ferramentas como a 

educação continuada, tornando-as de fato efetivas e 

impactando, principalmente, na redução da morbidade e 

mortalidade no puerpério.  

  Por fim, destaca-se que a atenção puerperal ainda não 

está consolidada na Atenção Básica, e que diante da sua 

importância e dificuldades apresentadas, ressalta-se que para 

que ocorra um real aprimoramento e consolidação, é 

necessário  um maior engajamento por parte dos formuladores 

de políticas públicas de saúde, gestores, profissionais de 

saúde, comunidade e estudiosos, tornando realidade uma 

atenção mais acessível, qualificada e integral. 
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RESUMO: A microcefalia é uma anomalia comum, com maior 
frequência a partir do ano de 2015 no Nordeste, a qual a criança 
apresenta o perímetro cefálico (PC) menor que 32 cm, não 
havendo o crescimento e o desenvolvimento normal do cérebro, 
onde o paciente pode apresentar atraso motor e intelectual. A 
microcefalia primária refere-se às afecções que não 
apresentam outras más formações, porém são associadas a 
uma síndrome genética e a secundária vem dos inúmeros 
agentes nocivos que afetam o feto/cérebro. Já a resiliência é, 
frequentemente, conhecida como um processo que explica a 
“superação” de crises e adversidades em indivíduos, alguns 
grupos e organizações, sendo importante para o enfrentamento 
desta nova realidade.  Desta forma, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar a resiliência dos pais de criança com 
microcefalia. Tratou-se de uma pesquisa de campo de 
abordagem quantitativa, do tipo descritiva. Foi realizado no 
Instituto Cândida Vargas (ICV), localizado no Bairro de 
Jaguaribe na cidade de João Pessoa - PB. A amostra foi 
composta por 19 participantes, tendo sido utilizado, como 
instrumento para a coleta de dados, um questionário Sócio 
Demográfico, além de perguntas relacionadas ao diagnóstico e 
tratamento da microcefalia e a resiliência dos mesmos no 
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enfrentamento desta patologia do filho. Da amostra pesquisada, 
100% dos responsáveis eram do gênero feminino, com idade 
média de 28 anos e 94,73% relataram serem mães. Quanto às 
crianças avaliadas, 63,16% eram do gênero masculino e 
36,84% do gênero feminino. Em relação à faixa etária, a média 
de idade das crianças foi de 2 anos e 1 mês e 12 dias. Quanto 
aos aspectos da religião, 58% eram católicas, 89% referiram 
que a espiritualidade ajuda a enfrentar a situação e 95% se 
consideravam resilientes. A família resiliente, representa 
elevados padrões de flexibilidade, vínculo familiar e sentido de 
coesão entre os seus familiares, onde os mecanismos usados 
para ativar a resiliência são eles: diminuir as exigências nas 
famílias, o aumento das capacidades da família, além de alterar 
as apreciações cognitivas e significados familiares. Por tratar-
se de um novo conceito, a resiliência tende a ser bastante 
discutida no ponto de vista teórico e metodológico pela 
comunidade científica.  Sugere-se novos estudos que abordem 
esta temática, uma vez que a resiliência se mostrou importante 
no enfrentamento das adversidades da vida, auxiliando a 
ultrapassá-las, com competência e capacidade de adaptação. 
Palavras-chave: Microcefalia. Resiliência. Fisioterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A microcefalia, como as demais anomalias congênitas, 

tem uma definição de alterações de estrutura ou função do 

corpo que estão presentes ao nascimento e são de origem pré-

natal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e de 

acordo com a literatura científica internacional, a microcefalia é 

uma anomalia em que o Perímetro Cefálico (PC) é menor que 

dois ou mais desvios-padrão (DP) do que a referência para o 

sexo, idade e tempo de gestação (1-7). Um dado clínico 

fundamental no atendimento pediátrico é saber a medida do PC 

(BRASIL, 2015). 
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Uma análise preliminar de dados nacionais do Sistema 

de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), entre os 

meses de setembro e outubro de 2015, comparados com uma 

série histórica de quatro anos, mostra um aumento localizado 

na Região Nordeste do Brasil. Esse comportamento foi 

evidenciado no estado de Pernambuco e, com proporção, em 

outros estados dessa região (BRASIL, 2016). 

De acordo com o Protocolo Epidemiológico Microcefalia 

2015, a definição não padronizada deixa um consenso quanto 

à ocorrência de um PC muito abaixo do padrão das curvas 

apropriadas para idade e gênero. Um PC baixo tem uma 

definição de um modo geral, de um cérebro pequeno. Cerca de 

90% das microcefalias são associadas ao retardo mental, com 

exceção nas famílias de origem que podem ter o 

desenvolvimento cognitivo normal (Figura 1). 

 

Figura 1. Ilustração quanto ao PC Normal e o Microcefálico. 

 
Fonte: BRASIL, 2015. 

De acordo com Nelson et al. (2009), a microcefalia pode 

ser classificada como Primária ou Secundária, sendo de 

etiologia genética e não genética, respectivamente. O 

acometimento conforme sua característica clínica é baseada no 
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tipo de tônus, na distribuição de acometimento no corpo e no 

nível funcional de independência.  

A Microcefalia congênita está presente ao nascimento 

sendo assim chamada de “microcefalia primária”; porém, refere-

se a um fenótipo particular de microcefalia, deve-se usar 

preferencialmente “microcefalia congênita”. Já a Microcefalia 

pós-natal refere-se à falha de crescimento normal do PC após 

o nascimento, chamada de “microcefalia secundária”, ou seja, 

o cérebro é normal ao nascimento. A maioria dos casos de 

microcefalia é acompanhada de alterações motoras e 

cognitivas que variam de acordo com o grau de acometimento 

cerebral. No geral, as crianças apresentam um atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), com acometimento 

motor e cognitivo relevante e, em alguns casos, as funções 

sensitivas como audição e visão, também são comprometidas. 

O comprometimento cognitivo ocorre em cerca de 90% dos 

casos (BRASIL, 2015). 

O tratamento fisioterapêutico enfatiza o treinamento e a 

estimulação de práticas básicas, seguindo a ordem progressiva 

do DNPM, assim também como a prevenção de imobilidade e 

deformidades. O desenvolvimento motor definitivo, figura pelo 

grau de ajuda, de treinamento e de orientações que são dadas 

à criança, logo após o nascimento. Desta forma, a mesma deve 

ser encaminhada o quanto antes para a fisioterapia, a fim de 

atingir o potencial adequado para garantir bons hábitos de 

aprendizagem, através da estimulação precoce (EP) (NELSON, 

et al., 2009). 

A fim de que os pais percebam a importância da equipe 

profissional, sobretudo da intervenção fisioterapêutica que 

possibilita melhora da funcionalidade dos seus filhos, é 

necessário que os mesmos compreendam a disfunção 

consequente desta anomalia e possuam resiliência para 
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enfrentar este desafio e as limitações que possam vir a 

acompanhar suas crianças.  

A resiliência é a capacidade de enfrentar as 

adversidades da vida e ultrapassá-las. É a competência e 

capacidade de adaptação por parte dos indivíduos que 

possibilita ultrapassar com sucesso o estresse e a adversidade. 

Assim, a resiliência pode ser entendida como a aptidão para 

exercitar conhecimentos, atitudes e habilidades tendo o objetivo 

de prevenir, minimizar ou superar efeitos prejudiciais de crises 

e de adversidades (MARTINS, 2014; RODRIGUES, 2015). 

A resiliência é, deste modo, o conceito de um conjunto 

de processos intrapsíquicos e sociais que existe durante o 

desenvolvimento humano, de acordo com à interação dinâmica 

entre os atributos individuais, familiares e o contexto social e 

cultural (SILVA, et al., 2009).  

Sendo assim, esta pesquisa levanta o seguinte 

questionamento: De que forma a resiliência pode contribuir para 

o enfrentamento dos pais de crianças com microcefalia? 

Desta forma, este estudo teve como objetivo geral avaliar 

a resiliência de pais de crianças com diagnóstico de 

microcefalia que fazem intervenção no instituto Cândida Vargas 

(ICV) de João Pessoa. 

Em decorrência do aumento do número de casos de 

microcefalia e da dificuldade dos pais em saber como lidar com 

essa situação, percebe-se a necessidade e a importância de 

realizar um estudo sobre resiliência, avaliando de que forma 

esta pode contribuir para o enfrentamento dos pais de crianças 

com microcefalia e, desta forma, também ressaltar a atuação 

da fisioterapia no cuidado junto ao paciente com este tipo de má 

formação com orientações aos pais neste sentido. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa do 

campo de abordagem quantitativa, do tipo descritivo. As 

pesquisas quantitativas envolvem a observação intensiva e de 

longo tempo num ambiente natural, o registro preciso e 

detalhado do que acontece no ambiente, a interpretação e 

análise de dados utilizando descrições e narrativas. Elas podem 

ser etnográficas, naturalistas, interpretativas e 

fenomenológicas. A pesquisa descritiva refere-se à descrição 

das características de determinadas populações ou fenômenos. 

Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais com o questionário e a 

observação sistemática, objetivo de uma pesquisa exploratória 

é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco 

explorado, onde você busca o conhecimento mais aprofundado 

(GIL, 2008). 

Este estudo foi realizado no Instituto Cândida Vargas, 

localizado no Bairro de Jaguaribe na cidade de João Pessoa - 

PB. O ICV na Paraíba é considerado como um dos melhores 

hospitais na área no Nordeste, onde oferece acompanhamento 

desde o pré-natal até um Banco de Leite para os casos em que 

as mães não conseguem amamentar. 

Para algumas mães que tem o desejo de ter seu filho de 

forma natural, há um programa de acompanhamento e 

preparação para o parto normal, contando com o apoio de uma 

equipe com fisioterapeutas e psicólogos que informam a mãe 

sobre o pré e pós-parto e oferece um curso de primeiros 

cuidados com o bebê.  

O ICV oferta em âmbito ambulatorial de segunda-feira à 

sexta-feira, em horário comercial: pré-natal de alto risco, serviço 

de ultrassom, serviço cardiológico adulto e pediátrico, exames 

laboratoriais, serviço odontológico e, para crianças de até dois 
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anos, consultas com especialistas pediátricos e seguimento de 

atendimento a crianças com microcefalia, teste da orelhinha, 

teste do pezinho, Follow-up Canguru, crianças prematuras do 

método canguru. E, no âmbito hospitalar, o ICV é uma 

referência em urgência obstétrica e ginecológica com 

atendimento 24 horas com classificação de risco. Além disso, a 

maternidade dispõe de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) 

Materna, UTI Neonatal, Unidade de Cuidado Intermediário 

Neonatal (UCIN) e Unidade Método Canguru (UMC). Ao todo, 

o Instituto possui 182 leitos (PAIVA, 2017). 

A população do estudo foi composta de pais de crianças 

com diagnóstico de microcefalia que fazem intervenção no ICV 

de João Pessoa. Sendo assim, a amostra estimada foi 

composta por 20 pais selecionados de forma aleatória. 

Como critérios de inclusão, os pais poderiam ser de 

ambos os gêneros, sem discriminação em relação à idade nem 

ao grau de escolaridade e que se dispusessem a participar 

desta pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

A pesquisa teve como critérios de exclusão os pais de 

crianças que apresentavam outro diagnóstico ou outras 

anormalidades do sistema nervoso central que não fosse a 

microcefalia ou que não se dispusessem a participar desta 

pesquisa. 

Considerando que há riscos em toda a pesquisa que 

envolve seres humanos, por isso foi de responsabilidade da 

pesquisadora o comprometimento a prestar suporte diante de 

qualquer eventual dano à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do participante, 

assegurando-lhe inclusive o devido acompanhamento de 

profissionais habilitados para tal fim.  
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Embora, o estudo tenha adotado uma pesquisa 

quantitativa que visou apenas a utilização de questionário, 

envolveu risco mínimo para o participante, como 

constrangimento ao responder algum questionamento, 

ressaltando que não houve dano algum, não sendo necessário 

que o pesquisado fosse encaminhado a um profissional 

responsável a fim de solucionar o problema com resolutividade.  

Em relação aos benefícios este estudo propôs uma 

cascata de informação para futuros estudos, além de ter 

propiciado uma visão mais detalhada sobre a resiliência e a 

relação desta com a assiduidade de seus filhos na intervenção 

fisioterapêutica, uma vez que ainda são pouco utilizados nesta 

população. 

Os instrumentos para a coleta de dados, inicialmente foi 

aplicado um questionário Sócio Demográfico para obtenção dos 

dados, que descreveu o perfil de cada participante (pais e 

filhos). O questionário foi composto por 20 perguntas, onde os 

pais puderam ser beneficiados com a oferta de informações 

sobre o assunto, e esclarecimento de dúvidas, onde os dados 

foram coletados no ICV, com um tempo médio de 15 minutos. 

O projeto foi apreciado pelo Colegiado do Curso de 

Fisioterapia e submetido à avaliação do Comitê de Ética e 

Pesquisa. Ressaltando que para a realização do estudo 

proposto foram obedecidos todos os critérios estabelecidos 

pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

sobre ética em pesquisa com seres humanos. A participação 

dos indivíduos foi voluntária, tendo sido esclarecidas todas as 

dúvidas e os participantes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, referindo por meio deste, 

esclarecimentos verbais e escritos sobre os objetivos da 

pesquisa, garantindo o sigilo dos dados coletados, além de 
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terem sido informados a respeito de sua liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase do estudo. 

Para caracterização da amostra, foram calculados os 

estatísticos descritivos, sendo os resultados apresentados 

através de tabelas e gráficos. A análise estatística foi feita 

através do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, versão 20.0), apresentada também a partir de gráficos 

e tabelas, quanto a relação da resiliência dos pais e a 

assiduidade de crianças com microcefalia na intervenção no 

ICV de João Pessoa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão demonstrados os resultados obtidos na 

pesquisa referida, assim como a discussão com pesquisas já 

realizadas para compararmos com nossos achados. A amostra 

estimada era de 20 pacientes, no entanto, devido a faltas 

recorrentes de um dos participantes, a amostra foi reduzida 

para 19 participantes. 

Inicialmente foi aplicado um questionário 

Sociodemográfico, contendo itens como: identificação do 

responsável; idade; gênero; escolaridade e parentesco com a 

criança com o diagnóstico de microcefalia. E em relação à 

criança, foi pesquisado dados como: idade atual, gênero; idade 

em que foi recebido o diagnóstico. 

A amostra foi composta por 19 participantes, 100% do 

gênero feminino, com idade média de 28 anos e relatavam 

94,73% serem mães. Quanto às crianças avaliadas, 63,16% 

eram do gênero masculino e 36,84% do gênero feminino. No 

caminho inverso, o estudo de Bertuoli (2016), realizado na 

mesma cidade, apresentou um número maior de crianças do 
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gênero feminino (72,73%) do que masculino (27.27%) com o 

mesmo diagnóstico. 

De acordo com Araújo (2009), a criança com deficiência 

possui limitações que demandam constante assistência de um 

cuidador, moderada ou supervisionada. No caso das crianças 

com microcefalia, que dependem essencialmente de outra 

pessoa para realizar suas atividades de vida diária, essa 

condição faz com que o cuidador se torne personagem principal 

para manutenção do bem-estar da mesma, sendo 

desempenhado, em sua maioria, pelas mães. 

Monteiro, Matos e Coelho (2002) acrescentam que, além 

da perda de uma criança saudável, existe uma série de 

exigências com as quais os pais terão que lidar. A literatura é 

profícua em apontá-las, referindo que a maioria dos cuidados 

diários à criança deficiente foi e continua a ser prestado 

fundamentalmente pelas mães.  

Em relação à faixa etária, a média de idade das crianças 

foi de 2 anos e 1 mês e 12 dias. Dentre as avaliações 

realizadas, a idade mínima encontrada foi de 10 meses e a 

máxima de 2 anos e 5 meses, onde a maior frequência foi de 

crianças com idade de 2 anos e 3 meses (com 58.33%), como 

demonstrado no gráfico 1. 

Dentre os aspectos relacionados ao diagnóstico da 

criança com microcefalia, foram pesquisados quando foi 

descoberta esta patologia, qual foi o sentimento vivenciado pelo 

responsável a partir deste diagnóstico, quem encaminhou para 

a Instituição Cândida Vargas para a realização de alguma 

intervenção, quais são realizadas e qual a importância destas 

intervenções para a criança, dentre outros aspectos, como 

podemos observar no Quadro 1. 

 



A RESILIÊNCIA DE PAIS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

 
 

Gráfico 1. Incidência da amostra quanto à idade das crianças 

com microcefalia 

 
Fonte: LEITE et al, 2018. 

Dados da Pesquisa 

 

 Araújo (2009) refere que a o acompanhamento da 

criança faz grande diferença em sua evolução, uma vez que 

auxilia no desenvolvimento desta e propicia informações sobre 

o cuidado domiciliar direcionado à criança. A falta de cuidado 

repercute na deficiência da qualidade de vida, pois é preciso 

estar bem e gostar da vida, tendo o cuidado não como uma 

meta, mas como algo que se atinge a cada momento e que 

acompanha o ser humano em toda sua história. O poder é 

evidenciado em quem controla as decisões sobre as medidas a 

serem tomadas, para atender as necessidades de quem 

precisa. As decisões vão surgindo à medida que essas 

necessidades são conhecidas.  
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Quadro 1. Informações relacionadas ao diagnóstico da 

microcefalia das crianças. 

 
Fonte: LEITE et al, 2018. 

Dados da Pesquisa 
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Como as mães possuem um papel fundamental no 

cuidado a estas crianças com microcefalia, é necessário que 

elas estejam preparadas de uma forma geral para cuidar e lidar 

com essas crianças, já que as mesmas possuem um quadro 

sintomatológico e de limitações perante sua patologia. É 

necessário que essas mães/pais recebam orientações sobre a 

patologia, que sejam tanto educativas, como também 

relacionadas ao cuidado com eles próprios e também com as 

crianças.  

Para Martins et al. (2007), os conhecimentos que 

fornecem subsídios para o cuidar de crianças especiais e de 

seu cuidador familiar incluem o entendimento das necessidades 

humanas básicas, bem como adaptações e mudanças que 

ocorrem ao longo da vida que, por sua vez, apresentam 

dimensões biológica, psicológica, social, cultural e espiritual. 

Consideramos que ao cuidar dessas crianças e de seu cuidador 

não se devem enfocar nossas ações na patologia, mas priorizar 

a promoção, manutenção e recuperação da saúde, além de 

respeitar a independência e propiciar a participação da criança 

e de seu cuidador familiar no processo de cuidado, portanto, 

podendo favorecer a assistência qualificada.  

Bertuoli (2016), realizado um estudo na Fundação Centro 

Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD), 

também realizado em João Pessoa, teve como objetivo 

descrever as experiências de mães de crianças com 

microcefalia e suas expectativas sobre o desenvolvimento dos 

filhos, onde os resultados quanto ao diagnóstico destas 

crianças foi feito no último mês de gestação, divergindo deste 

estudo onde 42,11% foi no parto.  

 Quanto às atividades realizadas na Instituição, a 

pediatria faz parte de todos os acompanhamentos em ambos 

estudos. Neste estudo, apenas 5,26% realizam a fisioterapia, 
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31,58% neurologia, 5,26% gastroenterologia e no de Bertuoli 

(2016) todas fazem fisioterapia e neurologia, gastroenterologia 

não foi analisado. 

 Quanto ao sentimento vivenciado pelas mães, neste 

estudo 36,84 relataram preocupação com o futuro do seu filho, 

corroborando com o de Bertuoli (2016) onde as entrevistas 

demonstraram a profundidade do impacto ocasionado nas 

mães devido à descoberta do diagnóstico de microcefalia de 

seus filhos e a repercussão da nova realidade que a família 

vivência.  

De acordo com Coll, Palacios e Marchesi (2004) há um 

longo caminho a percorrer pelas famílias, o qual os pais passam 

por algumas fases desde a constatação até a sua aceitação, 

tais como o choque, negação, reação e adaptação para logo 

após vir a aceitação. Neste estudo, 26,32% foram 

encaminhadas para o hospital pelo PSF, já no outro estudo não 

foi identificado o encaminhamento. Quanto à importância do 

acompanhamento para estas crianças o estudo verificou que 

84,21% enfatizam o desenvolvimento dos filhos, corroborando 

com os estudos dos pesquisadores supracitados. 

 Quando questionadas quanto ao uso de algum 

medicamento no tratamento da criança com microcefalia, as 

pesquisadas relataram que 78,95% usam, sendo, na sua 

maioria, antiepilépticos, 52,63%, como demonstrado no Gráfico 

2. 
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Gráfico 2. Incidência da amostra quanto ao uso de 

medicamentos no tratamento das crianças com microcefalia. 

 
Fonte: LEITE et al, 2018. 

Dados da pesquisa 

 

Segundo Ashwal et al. (2009), quanto ao uso de 

anticonvulsivos, além da microcefalia, a síndrome congênita 

pelo Zica Vírus pode causar alterações muito importantes no 

sistema central, sendo as mais frequentes: deficiência 

intelectual, paralisia cerebral, epilepsia, dificuldade na 

deglutição, audição e visual e grandes distúrbios 

comportamental, justificando assim a necessidade destas 

medicações. 

Os aspectos relacionados ao enfrentamento do 

diagnóstico da criança com microcefalia, foram pesquisados: 

Mudanças de vida após diagnóstico, se houve alteração na 

qualidade de vida, se as mesmas fazem atividade de lazer ou 

não, dentre outros aspectos, como podemos observar nos 

quadros 2 e 3. 
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 Quadro 2. Informações relacionadas ao 

enfrentamento do diagnóstico da microcefalia das crianças e a 

resiliência das mães1. 

 
Fonte: LEITE et al, 2018. 

Dados da Pesquisa 

 

Quando duas pessoas se casam e têm um filho, 

transformam-se por definição em pais, o que faz com que 

adquiram automaticamente um determinado papel que a 

sociedade exige e espera. Embora o nascimento de uma 
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criança mude de forma relevante a vida do casal, quando um 

filho apresenta quaisquer limitações, a mudança poderá 

assumir um significado muito diferente (MONTEIRO; MATOS; 

COELHO, 2002). 

Neste estudo, foi visto que a maioria das mães  são de 

religião católica (58%) e que as mesmas tem o ponto de vista 

que a espiritualidade ajuda a enfrentar a situação (89%), já o 

acompanhamento psicológico apenas  47%  faziam, o que 

diverge do estudo de Gomes e Piccinini (2010), onde os pais 

entrevistados falam que a religião é importante, porém a 

espiritualidade foi colocada como fator primordial para o 

enfrentamento da deficiência de seu filho, já o 

acompanhamento com o psicólogo foi semelhante pois também 

teve pouca prevalência. 

Segundo Fiamenghi Junior (2007), diante do diagnóstico 

de microcefalia, a família, com prioridade, os pais e a criança 

microcefálica necessitam de acompanhamento psicológico, 

onde a postura do psicólogo diante da família contribui para 

uma ideia mais positiva e realista da deficiência.  

É de suma importância ressaltar que as intervenções 

terapêuticas na saúde da criança deficiente podem melhorar a 

qualidade de vida das mesmas e que o acompanhamento 

psicológico aos pais, que deixam de lado suas vidas para cuidar 

dos seus filhos, assim como seus trabalhos, não tendo também 

lazer, pode contribuir para um melhor bem-estar para aqueles 

que prestam cuidado incessantemente. O principal objetivo de 

um psicólogo é de conduzir a criança e sua família a buscar 

uma qualidade de vida frente às dificuldades encontradas, 

visando à possibilidade de conseguir a adaptação às novas 

realidades (KOVÁCS, 1997). 

Silva, Girão e Cunha (2016) referem que o 

enfrentamento pode se focar no problema, emoção ou reunir 
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ambos, podendo também incluir diferentes tipos de estratégias, 

como a religiosidade, por exemplo, adotadas simultaneamente 

para enfrentar uma situação específica auxiliando na 

elaboração psíquica das repercussões de uma condição 

cronicamente estressora.  

A religiosidade e a espiritualidade sempre foram 

consideradas as principais aliadas para as pessoas que sofrem 

ou estão doentes. Esses construtos têm recebido atenção como 

fatores psicossociais que influenciam na saúde dos indivíduos 

(CHEN; KOENIG, 2006). 

 

 Através do estado de transcendência ligado ao 

desenvolvimento espiritual, muito importantes na situação de 

crise de vida, podem ajudar na compreensão de porque houve 

o adoecimento ou compreender o significado do sofrimento 

(KOVÁCS, 2007) 

Koenig (2008) conceitua o termo espiritualidade podendo 

ser aplicado a diversas pessoas com formações religiosas ou 

não pertencentes a religião alguma, podendo ser indivíduos 

espiritualizados, mas não religiosos. Esse olhar para 

espiritualidade trouxe consigo certa nebulosidade, onde 

dificulta o entendimento de quem é religioso, espiritual ou vice-

versa. 

  

Quadro 3. Informações relacionadas ao enfrentamento do 

diagnóstico da microcefalia das crianças e a resiliência das 

mães2. 
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Fonte: LEITE et al, 2018. 

Dados da Pesquisa 

 

De acordo com Brasil (2016), para dar início ao processo 

de tratamento fisioterapêutico, é válido salientar a importância 

do diagnóstico precoce, pois, este deve ser iniciado também 

precocemente, até os três anos de idade, devido à plasticidade 

cerebral. A estimulação precoce (EP) é um programa de 

intervenção terapêutica multiprofissional, que busca atender 

aos bebês de alto risco e as crianças que foram comprometidas 

por alguma condição que resultaram no atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor delas, como por exemplo, a 

microcefalia.  

Segundo o autor supracitado, a EP de bebês nascidos 

com microcefalia promove a harmonia do desenvolvimento 



A RESILIÊNCIA DE PAIS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

 
 

entre vários sistemas orgânicos funcionais, como: áreas 

motora, sensorial, perceptiva, proprioceptiva, linguística, 

cognitiva, emocional e social, dependentes ou não da 

maturação do sistema nervoso central.  

Porém, não se pode esquecer que, para além da 

estimulação da criança com microcefalia, o enfrentamento 

deste diagnóstico por parte dos pais deve ser priorizado, afinal, 

só pode ser realizado um cuidado ao outro quem também é 

cuidado. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante da amostra pesquisada, todas as responsáveis 

pelas crianças foram do gênero feminino, apenas uma delas 

não era mãe, tendo idade média de 28 anos. Quanto às 

crianças avaliadas, a maioria é do gênero masculino, com faixa 

etária média de 2 anos e 3 meses. Quase todas as mães, de 

religião católica, relataram que a espiritualidade ajuda a 

enfrentar as adversidades da vida diante de tamanha 

dificuldade com seus filhos. As mães tiveram que parar de 

trabalhar para poder atender melhor às necessidades dos seus 

filhos e acabaram não conseguindo ter uma boa qualidade de 

vida. Sobre a resiliência, foi difícil no início, pois quase metade 

dessas mães só descobriram no parto, e as outras tanto na 

gestação quanto após o parto não tiveram acompanhamento 

devido com um psicólogo, tornando assim difícil a aceitação, 

com sentimento de medo, mas após estarem com seus filhos 

no colo dando todo amor e com apoio de seus familiares, hoje 

são todas resilientes. 

A resiliência é conhecida como um processo de 

superação nas adversidades da vida de um indivíduo e de sua 

família, fazendo com que os mesmos possam ultrapassar os 



A RESILIÊNCIA DE PAIS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

 
 

desafios diante da dimensão dos problemas, cumprindo as 

metas desejadas, e acreditando nas expectativas de forma 

positiva com motivação, sucesso e fé, irão alcanças os objetivos 

desejados. 

Frente aos achados, a intervenção com a fisioterapia é 

de suma importância para o desenvolvimento das crianças com 

microcefalia, mas também o acompanhamento dos outros 

profissionais, principalmente do psicólogo, para auxiliar tanto às 

mães quanto às crianças, pois a maior parte das mães só 

conseguem aceitar melhor e vivenciar esta experiência, de ter 

uma criança com limitações, à longo prazo.  

Diante disto, torna-se necessário registrar a instigação 

pelo estudo, como forma de aprofundar conhecimento e 

proporcionar melhor prognóstico tanto para as crianças com 

microcefalia como para quem cuida delas. Recomenda-se que 

estudos futuros tenham uma amostra maior e que também 

possam direcionar condutas terapêuticas baseadas em 

evidencias científicas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARAÚJO, D. A. Fatores dificultadores da inclusão escolar de crianças 
com paralisia cerebral, na perspectiva do cuidador. 113 f. Dissertação 
(Mestrado em Saúde e Enfermagem) - Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte. 2009. 
ASHWAL, S. et al. Practice parameter: evaluation of the child with 
microcephaly (an evidence-based review). Neurology, v. 73, p. 887 - 897, 
2009. 
BERTUOLI, N. Microcefalia: experiências e expectativas juntoà 
realidade materna. Monografia (Graduação) – UFPB/CCS. João Pessoa. 
2016. 
BRASIL. Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de 
microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika. Brasília: Ministério 
da Saúde: Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, 2015. 
BRASIL. Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos 
com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor Decorrente de 



A RESILIÊNCIA DE PAIS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

 
 

Microcefalia. Brasília: Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção à Saúde, 
2016. 
CHEN, Y. Y.; KOENIG, H. G. Do people turn to religion in times of stress?: 
an examination of change in religiousness among elderly, medically ill 
patiens. The Journal of Nervous and Mental Disease, v. 194, n. 2, p. 
114-120, Feb 2006. 
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, Á. Desenvolvimento Psicológico 
e Educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas 
especiais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, v. 3, 2004. 
FIAMENGHI JUNIOR, G. A.; MESSA, A. A. Pais, filhos e deficiência: 
estudo sobre as relações familiares. Psicologia, Ciência e Profissão, São 
Paulo, v. 27, n. 2, p. 236 - 245, 2007. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
KOENIG, H. G. Concerns about measuring "spirituality"in research. The 
Journal of Nervous and Mental Disease, v. 196, n. 5, p. 349-355, May 
2008. 
KOVÁCS, M. J. Deficiência adquirida e qualidade de vida - 
possibilidades de intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 
KOVÁCS, M. J. Espiritualidade e psicologia - cuidados compartilhados. 
Mundo da Saúde, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 246 - 255, abr/jun 2007. 
MARTINS, H. M. Revisão teórica, conceitos emergentes e principais 
desafios. Cadernos do GREI, v. 10, p. 3-20, fev 2014. 
MARTINS, J. J. et al. Necessidades de educação em saúde dos 
cuidadores de pessoas idosas no domicílio. Texto Contexto Enfermagem, 
Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 254-262, Abr/Jun 2007. 
MONTEIRO, M.; MATOS, A. P.; COELHO, R. A adaptação psicológica de 
mães cujos filhos apresentam paralisia cerebral: Revisão da literatura. 
Revista Portuguesa Psicossomática, v. 4, n. 2, p. 149 - 178, 2002. 
NELSON, W. E. et al. Tratado de padiatria. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. 
PAIVA, R. Instituto Cândida Vargas oferta assistência completa para as 
mães. Prefeitura de João Pessoa, 2017. Disponivel em: 
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/instituto-candida-vargas-oferta-
assistencia-completa-para-as-maes/>. Acesso em: 22 out. 2017. 
RODRIGUES, M. I. Vencer desafios! - Famílias que tem filhos com 
Necessidades Educativas Especiais. 90 f. Dissertação (Mestrado de 
Psicologia) - Universidade do Algarve. Faro. 2015. 
SILVA, E. H. P.; GIRÃO, E. R. C.; CUNHA, A. C. B. Enfrentamento do pai 
frente à malformação congênita do filho antes e depois do nascimento. 
Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 180 - 
199, 2016. 



A RESILIÊNCIA DE PAIS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

 
 

SILVA, M. R. S. et al. Processos que sustentam a resiliência familiar: um 
estudo de caso. Texto & Contexto - Enfermagem, v. 18, n. 1, p. 92-99, 
2009.  



ALTERAÇÕES DO RITMO CIRCADIANO: UM DADO DE VALOR PRECEDENTE À 
DOENÇA DE ALZHEIMER 

 
 

CAPÍTULO 49 
 

ALTERAÇÕES DO RITMO CIRCADIANO: 
UM DADO DE VALOR PRECEDENTE À 

DOENÇA DE ALZHEIMER 
 

Lucas de Jesus Alves RIBEIRO 1 

Valécia Natália Carvalho da SILVA2 

1 Graduando do curso de Fisioterapia da UFPI; 2 Orientadora/Professora Mestre pela UFPI.  

lucribeiiro22@gmail.com.br 

 

RESUMO: A Doença de Alzheimer é uma doença 
neurodegenerativa crônica que provoca o declínio das funções 
cognitivas, atuando de forma progressiva em nosso cérebro 
afetando assim a capacidade de compreensão, aprendizado, 
memória e pensamento, fazendo desta patologia a forma mais 
comum de demência. Além de sua fisiopatologia, o Alzheimer é 
frequentemente acompanhado de distúrbios do ciclo de sono-
vigília, que é controlado por mecanismos que envolvem 
regulação do tempo. Também conhecido como ritmo 
circadiano, representa o período de um dia (24 horas), neste 
ciclo uma pessoa geralmente dorme aproximadamente 8 horas 
e fica acordada 16 horas. Durante as horas de vigília, as 
funções mentais e físicas são mais ativas e o crescimento das 
células de tecido aumentam. Durante o sono, as atividades 
musculares voluntárias quase desaparecem e há uma 
diminuição na taxa metabólica, respiração, freqüência cardíaca, 
temperatura corporal e pressão arterial, sendo base 
imprescindível do ciclo biológico de todos os seres vivos. A 
principal função deste sistema é o ajuste do relógio biológico, 
controlando o sono e o apetite. Este presente trabalho tem 
como objetivo ratificar as informações, atualizando os dados a 
respeito das alterações do ritmo circadiano vinculado a Doença 
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de Alzheimer, salientando suas principais características como 
precedente à patologia em questão.  
Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Ritmo Circadiano. 
Regulação do tempo. 
 
 INTRODUÇÃO 

 

As alterações no ciclo sono-vigília e nos ritmos 

circadianos são sintomas comuns da doença de Alzheimer 

(DA), e segundo estudos recentes geralmente consideradas 

como fatores precedentes dos processos neurodegenerativos. 

Recentemente, implica-se o ciclo sono-vigília no 

desenvolvimento da DA, logo para entender a relação entre a 

função biológica do sono e sua importância para caraterização 

da doença é necessário analisar aspectos que mostrem uma 

ligação entre ambos (MUSIEK; XIONG; HOLTZMAN, 2015). 

  A perca de memória progressiva e a dificuldade de 

concentração, na organização do pensar e compreender, assim 

como agitação, agressão e irritabilidade são sintomas comuns 

em pacientes com Alzheimer. Esta patologia é caracterizada 

pela combinação de placas amilóides, depósitos de proteínas 

que bloqueiam e matam neurônios do cérebro, essas placas 

são constituídas por peptídeos  (β-amilóide), que agregam-se 

para formar oligómeros solúveis com várias formas. Estas 

fibrilas proteicas podem se depositar nos tecidos epiteliais, 

musculares, e ósseos, prejudicando a função de vários órgãos 

vitais como rins, pulmões, coração, intestino e cérebro. 

  A disfunção circadiana no Alzheimer como as alterações 

no ciclo sono-vigília mostra-se frequente em pacientes com 

doença neurodegenerativa. Distúrbio do ritmo regular de sono-

vigília, com múltiplos episódios de sono em um período de 24 

horas, que ocorrem nos ciclos de insônia constante, dificuldade 
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para dormir ou permanecer adormecido e sonolência diurna 

excessiva, estão associados a um risco aumentado de 

demência (SAEED; ABBOTT, 2017). 

Portando, esta revisão trás informações atualizadas a 

respeito da modificação do ritmo circadiano como um fator 

precedente para o desenvolvimento e progressão doença de 

Alzheimer, partindo dos dados bibliográficos analisados que 

afirmam a eficácia da prevenção e progressão da DA. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A busca de artigos publicados foram realizadas na 

plataforma de pesquisa de dados PubMed/Medline, que teve 

suas bases corroboradas através da revisão de artigos na 

língua inglesa sobre os tópicos seguintes: Alzheimer's disease 

associated with the circadian cycle, sleep disorders and 

perception of time. Dos critérios de inclusão, as pesquisas 

utilizadas foram restritas a: PUBLICAÇÕES RECENTES DOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS e FILTRO DE PESQUISAS EM ESPÉCIES 

HUMANAS. Dentre os critérios de exclusão estão: ARTIGOS 

QUE APRESENTARAM FUGA AO TEMA PROPOSTO. 

 

Fontes de informação 

Pesquisas online nos bancos de dados PubMed (2013 a 

2018) realizadas em Setembro de 2018 usando termos e 

associações relevantes destacados no MeSH: [Alzheimer's and 

circadian cycle], [Circadian cycle and sleep disorders], 

[Circadian cycle and perception of time], [Perception of time 

associated with Alzheimer's disease]. Através destas 

informações, foram destacadas um total de: 1556 artigos, sendo 

estes analisados posteriormente segundo sua relevância e 
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selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 

filtrando as pesquisas nos respectivos anos de (2013 a 2018) 

restaram 37 artigos. Em seguida, restringindo a pesquisa a 

“Espécies Humanas” restaram 22 artigos. Após os resultados 

colhidos, tais artigos passaram por elegibilidade com base no 

título e resumo, restando apenas 7. 

 

Levantamento de dados referente a plataforma PubMed 

Pesquisa por termos: 

 

Palavra Nº de Resultados 

Alzheimer's and circadian cycle       82 

Circadian cycle and sleep 

disorders 

      1210 

Circadian cycle and perception of 

time 

      131 

TOTAL        1556 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a avaliação dos artigos foram coletadas 

informações preliminares para fundamentação do resumo: 

Mesmo tendo se observado diversos estudos a respeito 

da ligação entre indivíduos com doença de Alzheimer e 

distúrbios no sono e ritmo circadiano, apenas recentemente há 
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evidências que implicam diretamente o ciclo sono-vigília na 

patogênese da DA. 

 

Tabela 1. Informações coletadas  

 

DADOS ATUAIS SOBRE A PESQUISA: 

• Os distúrbios do sono-vigília são uma característica comum e frequentemente 

debilitante da doença de Alzheimer (DA). 

• Os distúrbios do sono-vigília podem ser um dos primeiros sintomas na DA pré-

clínica. 

• Evidências de estudos em humanos sugerem que a patologia da DA perturba o 

ciclo de sono-vigília, incluindo aumento da fragmentação do sono e da vigília e 

diminuição do sono de ondas lentas. 

• Evidências de estudos em humanos também sugerem que a vigília prolongada 

pode aumentar os níveis de B-amilóide no cérebro, e pode exacerbar e acelerar o 

início da patologia da DA. 

• Há uma íntima relação recíproca entre o ciclo sono-vigília e o comportamento da 

DA. 

FONTE: (LIM; GERSTNER; HOLTZMAN, 2014) 

 

Os distúbios do sono apresentam-se como um fator 

agravante para a DA, visto que suas alterações parecem 

preceder o início dos sintomas cognitivos da patologia, devido 

a forte relação entre si. Segundo pesquisas realizadas os 
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distúrbios do sono são rotineiramente encontrados em 

pacientes com DA e afetam de 25% a 40% dos indivíduos que 

apresentam estágios leves a moderados.  

Durante pesquisas, foram avaliados alterações 

moderadas no ritmo circadiano de pacientes com doença de 

Alzheimer detectados em seu ambiente doméstico, através da 

actigrafia, um método não invasivo com aspecto semelhante ao 

relógio de pulso, que tem por finalidade o monitoramento dos 

ciclos de repouso e atividade humana, durante 7 dias ou mais. 

Em um dos estudos avaliados, realizou-se monitoramento de 

13 pacientes idosos com DA, e 13 pacientes idosos saudáveis 

(seus respectivos cônjuges), no qual o sono foi registrado por 

21 dias em todos os participantes e verificado por actigrafia. 

Amostras de saliva e mucosa bucal foram coletadas a cada 4 

horas durante o ciclo de 24 horas, para detectar níveis 

melatonina e genes do relógio biológico humano (PER1 e 

BMAL1). Foi notado que pacientes com DA exibiram intervalo 

de inatividade significativamente mais longo durante as 24 

horas, e um número significativamente maior de cochilos 

diurnos do que o grupo saudável. As queixas mais comuns 

relatadas foram insônia, sono fragmentado e sonolência diurna 

excessiva.  

Antes da realização do protocolo do estudo, os 

participantes foram informados sobre todos os métodos a 

serem realizados, a fim instruir suas funções e elucidar a 

pesquisa realizada, especialmente a importância do controle da 

intensidade da luz. Para verificar se as instruções foram 

entendidas e viáveis os autores (Weissová K, Bartos A, Sládek 

M, Nováková M, Sumová A) visitaram as casas dos sujeitos 

para auxiliá-los e orientá-los com ajustes para garantir que a 

intensidade da luz durante a noite, quando a amostragem foi 
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realizada, não excedesse o limite estabelecido. Os pacientes 

com DA e seus cônjuges foram solicitados a manter seu horário 

de sono normal durante todo o estudo, e todos os sujeitos foram 

examinados durante o mesmo período de abril a maio de 2013. 

O estudo começou com a gravação do ciclo de sono 

vigília usando diários de sono individuais em todos os 

participantes do estudo (os diários dos pacientes com DA foram 

registrados por seus cônjuges) e em 4 casais selecionados 

aleatoriamente por 21 dias antes da amostragem. 

Posteriormente, a coleção de amostras de todos os 

participantes do estudo foi realizada em um dia (no mesmo dia 

para todos participantes) nas casas do casal paciente / controle. 

No dia de amostragem, o pôr do sol ocorreu às 21:02 e 

o nascer do sol às 4:57. As luzes do teto foram desligadas 

durante o tempo de sono habitual e ligado durante o tempo 

habitual de vigília. A exposição à luz durante a noite foi 

controlada e foi a mesma para os controles e pacientes; luz 

fraca foi fornecida pela lâmpada de cabeceira coberta com um 

tecido e foi controlado para não exceder 20 lux (medido pelo 

luxímetro no momento da visita do pesquisador), visto que luz 

dessa intensidade não afetou os níveis de melatonina em 

estudos anteriores.  

A melatonina, subtância relacionada ao estudo, é um 

hormônio produzido pelo corpo humano, especificamente na 

glândula pineal. Esse hormônio está intimamente ligado ao 

ritmo circadiano, devido suas funções induzirem ao sono. A 

melatonina está relacionada com a regulação do metabolismo 

ao longo do dia, se fazendo presente nos períodos de atividade 

diurna e durante o repouso noturno.  
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O sistema nervoso central, controla a secreção 

circadiana de melatonina, sua produção é iniciada quando o dia 

escurece para ajudar o organismo a se preparar para dormir, 

atingindo seu nível máximo durante o sono. Com o nascer do 

sol e a volta da claridade, a glândula reduz a produção de 

melatonina, o que sinaliza que é o momento de acordar, logo 

lesões no SNC levam à perda de ritmos circadianos e a um sono 

arrítmico. 

Vale ressaltar que, o sono e distúrbios circadianos 

podem piorar à medida que a DA progride, a própria 

fragmentação e má qualidade do sono é crítico para função de 

consolidação da memória. Sono noturno e cochilos diurnos 

estabilizam e melhoram certos processos de memória, 

facilitando tarefas realizadas ao longo do dia, e melhorando 

também a disposição e qualidade de vida. 

  Deste modo a má qualidade do sono ou sua privação e 

consequente sonolência diúrna excessiva, causam déficits na 

plasticidade sináptica e no processamento de memórias. Em 

vista disso a má qualidade do sono na DA também prejudica e 

afeta a cognição e a memória. Sendo este fundamento 

respaldado por perturbações do ciclo sono-vigília, um 

mecanismo importante pelo qual interrupções do sono 

contribuem para o desenvolvimento da DA além de outros 

fatores como hipóxia cerebral, estresse oxidativo, distúrbios dos 

ritmos de atividade circadiana, super expressão de orexinas, e 

comprometimento da barreira hematoencefálica. 

Outro meio fundamental para avaliação da qualidade do 

sono é a polissonografia, considerada  padrão-ouro para 

diagnóstico de distúrbios do sono em adultos, crianças e 

adolescentes. Durante o exame de polissonografia, realizada 



ALTERAÇÕES DO RITMO CIRCADIANO: UM DADO DE VALOR PRECEDENTE À 
DOENÇA DE ALZHEIMER 

 
 

geralmente  à noite, são registradas as amplas variações 

biofisiológicas que ocorrem durante o sono, o paciente dorme 

com eletrodos fixados no corpo que permitem o registro 

simultâneo de vários parâmetros como atividade cerebral, 

movimento dos olhos, atividades dos músculos, respiração, e 

outros. 

O exame de polissonografia pode ser feito em 

laboratórios especializados, ou até mesmo em casa, porém não 

é tão completa quanto a laboratorial. Este exame é realizado 

em pacientes portadores de distúrbios do sono como dispneia 

noturna, apneia do sono, ronco, sonolência diurna excessiva e 

sono fragmentado. 

Dentro os principais sensores utilizados no teste estão o 

eletroencefalograma (EEG), que registra a atividade cerebral 

durante o sono e suas fases (sono leve ou superficial, profundo, 

sono REM - fase em que ocorrem os sonhos e micro 

despertares cerebrais) ; eletro-oculograma (EOG), que 

permite a detecção da fase dos sonhos (fase REM do sono) ; e 

o eletromiograma (EMG) que analisa o movimento noturno dos 

membros e seus distúrbios. 

Polissonografia na DA está associado com diminuição do 

sono de ondas lentas e sono com rápidos movimentos oculares 

(Rapid Eye Movement), latência prolongada da REM, e 

aumento da fragmentação do sono, levando a uma diminuição 

na duração do sono. 

O ciclo do sono é um conjunto de fases que começam 

desde o momento em que a pessoa adormece e vão 

progredindo e tornando-se cada vez mais profundas, até o 

corpo entrar em sono REM. Normalmente, o sono REM é o mais 

difícil de alcançar, durante esta fase, os olhos movem-se 

rapidamente e a atividade cerebral é similar àquela que se 
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passa nas horas em que se está acordado. É através dessa 

fase que o corpo consegue realmente relaxar e na qual a taxa 

de renovação cerebral é maior, logo a maioria das pessoas 

segue um padrão de fases até chegar ao sono REM, sendo elas 

sono leve de fase 1, sono leve de fase 2, sono profundo de fase 

3, sono leve de fase 2, Sono leve de fase 1, e finalmente sono 

REM. 

 

Tabela 2. Ciclo do sono:  

 

FASES DO CICLO: 

• FASE 1: Esta é uma fase de sono bastante leve que dura aproximadamente 10 

minutos. A fase 1 do sono começa no momento em que se fecha os olhos e o 

corpo começa pegando no sono, no entanto, ainda é possível acordar facilmente 

com qualquer som que aconteça no quarto 

• FASE 2: A fase 2 é a fase a que quase todo o mundo se refere quando fala que 

tem um sono leve. É uma fase na qual o corpo já se encontra relaxado e dormindo, 

mas a mente está atenta e, por isso, a pessoa ainda consegue acordar facilmente 

com alguém se mexendo dentro do quarto ou com um barulho na casa. Esta fase 

dura cerca de 20 minutos e, em muitas pessoas, é a fase na qual o corpo passa 

mais tempo ao longo de todos os ciclos de sono. 

• FASE 3: Esta é a fase do sono profundo na qual os músculos relaxam 

completamente o corpo fica menos sensível a estímulos externos, como 

movimentos ou barulhos. Nesta fase a mente está desligada e, por isso, também 

não existem sonhos. No entanto, esta fase é muito importante para a reparação 

corporal, pois o corpo vai tentando recuperar de pequenas lesões que foram 

surgindo durante o dia. 

• FASE 4: O sono REM é a última fase do ciclo do sono, que dura cerca de 10 

minutos e que normalmente começa 90 minutos depois de adormecer. Nesta fase, 

os olhos se movimentam muito rapidamente, o batimento cardíaco aumenta e os 

sonhos aparecem. É também nesta fase que pode surgir um distúrbio do sono 

conhecido como sonambolismo, no qual a pessoa pode até se levantar e andar 

pela casa, sem nunca acordar. A fase REM vai sendo mais demorada a cada ciclo 

do sono, podendo chegar até aos 20 ou 30 minutos de duração. 
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FONTE: (SMITH; PHARM, 2014) 

 

Em um indivíduo normal, o sono não REM e o sono REM 

alternam-se ciclicamente ao longo da noite. O sono não REM e 

o sono REM repetem-se a cada 70 a 110 minutos, com 4 a 6 

ciclos por noite. A distribuição dos estágios de sono durante a 

noite pode ser alterada por vários fatores, como: idade, ritmo 

circadiano, temperatura ambiente, ingestão de drogas ou por 

determinadas doenças. Mas normalmente o sono não REM 

concentra-se na primeira parte da noite, enquanto o sono REM 

predomina na segunda parte.  

Várias funções são atribuídas ao sono, a hipótese mais 

simples é a de que o sono se destina à recuperação pelo 

organismo de um possível débito energético estabelecido 

durante a vigília. 
 

Durante a vigília, pacientes com DA mostram uma 

mudança no EEG, um deslocamento do espectro de potência 

para frequências mais baixas e ritmos rápidos incoerentes. 

Logo técnicas inovadoras de EEG, EOG e EMG podem ser 

promissoras em distinguir a DA de outras patologias 

neurodegenerativas no início o curso da doença. Dessa forma, 

a avaliação precoce do sono e de resultados destes sensores  

podem fornecer um diagnóstico mais sensível e ferramentas 

para a detecção pré-clínica da DA em vez de testes cognitivos 

mais tradicionais (LIM, M. M.; GERSTNER, J. R.; HOLTZMAN 

D. M, 2014). 

O gene PER1, também encontrado durante as coletas do 

estudo citado, é fundamental para a manutenção dos ritmos 

circadianos nas células, sendo este parte da família de genes 

“period”. O PER1 faz parte de um ritmo oscilante diário, ou seja, 
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se altera constantemente durante um período de 24 horas, 

sendo eminente na região cerebral chamada núcleo 

supraquiasmático, um grupo de neurônios do hipotálamo medial 

que ajusta o relógio interno e consequentemente regulam os 

ritmos circadianos, além de ser o principal marca-passo 

circadiano no cérebro dos mamíferos.  

É comum genes pertencentes a essa família codificarem 

componentes do ritmo circadiano de comportamento, atividade 

locomotora e metabolismo. O gene PER1 manifesta-se em 

ambiente de escuridão constante, onde posteriormente o 

ambiente irá se tornar claro, causando dessa forma uma 

alteração no ciclo no período de 24 horas. Este ritmo é mantido 

em constante escuridão, e também pode ser arrastado para 

mudar os ciclos de luz, esta exposição à luz causa aumentos 

no ARNm do PER1, sugerindo que o gene PER1 desempenha 

um papel importante no arrastamento do relógio biológico dos 

mamíferos para o ciclo claro-escuro. 

 

CONCLUSÕES  

 

Nesta revisão, foram apresentados os resultados das 

atuais pesquisas e estudos a respeito das alterações do ritmo 

circadiano. Os estudos evidenciaram fatores precendentes para 

a doença de Alzheimer, com o obetivo de elucidar que os 

distúrbios do sono podem contribuir para a etiologia da DA. 

Dessa forma o tratamento dos fatores de risco, podem acarretar 

em uma melhora nos parâmetros dos sintomas iniciais, tais 

como: alterações nos padrões do ritmo circadiano, insônia 

constante, fragmentação do sono e sonolência diurna 

excessiva, possibilitando uma precoce intervenção para evitar 

a deposição de β-amilóides e potencialmente retardar a 
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progressão da doença neurodegenerativa. Adicionalmente, tal 

intervenção também traria benefícios como a melhora da 

qualidade de vida do indivíduo. Logo é imprescindível 

compreender os mecanismos pelos quais distúrbios do sono e 

circadianos influenciam no processo da doença de Alzheimer, 

para identificar métodos terapêuticos mais específicos para a 

patologia em questão.  
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RESUMO: A população do Brasil tem se tornado de maioria 
idosa em consequência das mudanças sociodemográficas, 
culturais e epidemiológicas. Diante disso, esse artigo tem como 
objetivo mostrar o papel do fisioterapeuta nas diversas 
abordagens da fisioterapia como um profissional influenciador 
do envelhecimento ativo e saudável. Essa pesquisa caracteriza-
se por uma Revisão Bibliográfica, na qual se utilizou as bases 
de dados PubMed, LILACS, Bireme e ScienceDirect, 
selecionando-se os artigos publicados nos últimos cinco anos 
que estivessem completos e tratassem sobre as modalidades 
fisioterapêuticas voltada para a saúde do idoso, com idade 
acima de 60 anos. Foram excluídos estudos de revisão; artigos 
com abordagem em outro tema ou repetidos, resumos, anais de 
congressos e estudos que envolvessem outras terapias como a 
educação alimentar e terapia medicamentosa. A busca ocorreu 
no período de novembro de 2018, em que se aplicou a 
combinação dos seguintes descritores: Physical Therapy 
Modalities, Health of the Elderly, aging, Healthy Aging, 
population dynamics, Public Health. Após a busca dos artigos 
nas bases de dados, foram selecionados 15 artigos para 
análise. Tais artigos mostraram homogeneidade quanto aos 
benefícios advindos da prática da atividade física e ganhos 
funcionais. Podendo concluir que a fisioterapia tem um papel 
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relevante na promoção, prevenção e na reabilitação dessa 
população durante todo processo do envelhecimento, atuando 
de forma ampla em todos os níveis de atenção à saúde. 
Palavras-Chaves: Saúde do idoso. Modalidades da 
fisioterapia. Envelhecimento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população brasileira impactou e 

trouxe mudanças no perfil demográfico e epidemiológico em 

todo País, produzindo demandas que requerem respostas das 

políticas sociais envolvendo o Estado e a sociedade, implicando 

novas formas de cuidado, em especial aos cuidados 

prolongados e a atenção domiciliar.  

Associadas a esse quadro, ocorreram mudanças na 

composição das famílias brasileiras, no papel da mulher no 

mercado de trabalho, na queda da taxa de fertilidade e na 

nupcialidade, resultando em novos desafios a serem 

enfrentados no cuidado à população idosa, dirigidos 

principalmente às políticas de saúde, da assistência social e da 

previdência social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). O censo 

do IBGE revela que houve um aumento na expectativa de vida 

de brasileiros com mais de 80 anos sendo, em 2000, 1,8 

milhões e em 2050, 13,7 milhões (IBGE, 2010). 

A Organização Mundial de Saúde declarou que em 2025, 

existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas 

no mundo com mais de 60 anos, dentre essa população, o 

Brasil ocupará o sexto país entre número de idosos existentes 

(OMS, 2005). O que nos remete a necessidade vigente de mão 

de obra e o advindo desses indivíduos novamente no ambiente 

de trabalho cujo processo já acontece nos dias atuais, pois não 



AS CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA EM MEIO A UMA POPULAÇÃO 
ENVELHECIDA 

 
 

mais haverá trabalhadores suficientes com idade ativa para 

manter a demanda da população, não só nos países 

desenvolvidos cuja maioria da população já é idosa, como 

também em países em desenvolvimento. 

O rápido envelhecimento nos países em 

desenvolvimento é acompanhado por mudanças dramáticas 

nas estruturas e nos papéis da família, assim como nos padrões 

de trabalho e na migração. A urbanização, a migração de jovens 

para cidades à procura de trabalho, famílias menores, e mais 

mulheres tornando-se força de trabalho formal significam que 

menos pessoas estão disponíveis para cuidar de pessoas 

idosas quando necessário (OMS, 2005). O que nos remete a 

indispensabilidade desses indivíduos reinseridos ao mercado 

de trabalho adequando a demanda de consumo populacional e 

a mão de obra qualificada, processo que ocorre nos dias atuais 

não só nos países desenvolvidos, cuja maioria da população já 

é idosa, como também em países em desenvolvimento. 

A questão pela qual tem grande interferência quanto à 

reinserção de pessoas com mais de 60 anos no mercado de 

trabalho está na dificuldade no manejo das incapacidades 

físicas e mentais e no controle das comorbidades advindas do 

processo do envelhecimento, principalmente nas doenças não 

transmissíveis (DNT’s).  Portanto, há necessidade de engajar 

as políticas públicas de envelhecimento ativo e saudável, dando 

a eles igualdade de oportunidades, apoio nas 

responsabilidades e nas atividades em sua comunidade, por 

meio da colaboração da família e dos indivíduos ao se 

prepararem para as alterações gradativas que sucedem as 

fases do envelhecimento, adotando posturas e práticas 

saudáveis ao longo da vida; ao mesmo tempo, na promoção de 

ambientes e de ações que facilitem o desenvolver dessas 
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experiências em todos os âmbitos que abrangem esse 

envelhecimento.  

A prática de cuidados às pessoas idosas exige 

abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leve 

em conta a grande interação entre os fatores físicos, 

psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a 

importância do ambiente no qual estão inseridos. A abordagem 

também precisa ser flexível e adaptável às necessidades de 

uma clientela específica. A identificação e o reconhecimento da 

rede de suporte social e de suas necessidades também fazem 

parte da avaliação sistemática, objetivando prevenir e detectar 

precocemente o cansaço das pessoas que cuidam. As 

intervenções devem ser feitas e orientadas com vistas à 

promoção da autonomia e independência da pessoa idosa, 

estimulando-a para o autocuidado. Grupos de autoajuda entre 

as pessoas que cuidam devem ser estimulados (BRASIL, 

1999). 

Através da política nacional de saúde do Idoso instituída 

em 1999, revisada e atualizada em 2006, foi adotada algumas 

diretrizes na qual consiste no reconhecimento dos direitos das 

pessoas idosas e nos princípios de independência, 

participação, dignidade, assistência e autorrealização 

determinados pela Organização das Nações Unidas (ONU), por 

meio de uma abordagem baseada em direitos, que valorize os 

aspectos da vida em comunidade, identificando o potencial para 

o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. A 

fisioterapia atua desde a atenção a atenção básica até na 

atenção especializada, tornando-se uma profissão ativa em 

todo processo de assistência à população idosa. 

O COFFITO afirmou que o fisioterapeuta presta 

assistência ao ser humano, em nível individual e coletivo, 
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participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, 

tratamento e recuperação da sua saúde, seguindo os princípios 

do SUS (COFFITO, 2013). Por esta razão, o mesmo tem sido 

alocado para as unidades de atenção básica a saúde atuando 

em conjunto com equipes de Estratégias de Saúde da Família 

(ESF) e os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) como 

via de acesso primário ao acompanhamento, promoção, 

prevenção e recuperação da saúde em soma a outros 

profissionais como médicos, enfermeiros, odontólogos e 

assistentes sociais, de forma a diminuir o modelo 

hospitalocêntrico e apenas reabilitador da profissão. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa caracteriza-se por uma Revisão Bibliográfica, 

na qual se utilizou as bases de dados PubMed, LILACS, Bireme 

e ScienceDirect, selecionando-se os artigos publicados nos 

últimos cinco anos. A busca ocorreu no período entre novembro 

de 2018, em que se aplicou a combinação dos seguintes 

descritores: Physical Therapy Modalities, Health of the Elderly, 

aging, Healthy Aging, population dynamics, Public Health. 

Foram incluídos artigos completos em que falassem 

sobre as modalidades fisioterapêuticas voltada para a saúde do 

idoso, com idade acima de 60 anos; em todos os idiomas. Entre 

os critérios de exclusão estavam os estudos de revisão 

(integrativa, sistemática, meta-análise, entre outros); artigos 

com abordagem em tema, artigos repetidos, resumos, anais de 

congressos e estudos que envolvessem outras terapias como a 

educação alimentar e terapia medicamentosa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a busca dos artigos nas bases de dados, verificou-

se 1.081 estudos (Tabela 1). Ao aplicar a estratégia de seleção 

dos artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão 

adotados, selecionou-se 15 artigos para análise (Figura 1). 

 

Tabela 1: Análise das estratégias de busca de artigos 

Base de 
dados 

Equação de busca Total 

Pubmed 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Health of the 
Elderly 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Healthy Aging 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Public Health 

165 

LILACS 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Health of the 
Elderly 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Healthy Aging 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Public Health 

8 

Bireme 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Health of the 
Elderly 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Healthy Aging 

Physical 
Therapy 
Modalities and 
Public Health 

8 

Science 
Direct 

Physical Therapy Modalities and Health of the 
Elderly and Healthy Aging and Public Health and 
population dynamics 
 

900 

Fonte: Base de dados. 
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Figura 1: Fluxograma de captação dos artigos. 

 

Fonte: Base de dados. 

 

O estudo realizado por POTHIER, et al., (2017), 

destacaram os benefícios da velocidade de caminhada 

espontânea sobre dois programas físicos diferentes e um 

treinamento cognitivo que pode ser usado como ferramentas 

eficientes para impedir o declínio funcional em pessoas idosas. 

No entanto, a combinação das duas intervenções não levou a 

efeitos sinérgicos; contudo, ambos os treinamentos foram 

igualmente potentes individualmente. Em contraponto, o estudo 

realizado por EGGENBERGER, et al., (2015) demonstraram 

que as duas variações de treinamento cognitivo-físico levaram 

a adaptações diferentes na marcha refletida pelo contraste 

memória versus dança. A dança promoveu movimentos 

rápidos, rítmicos e precisos do pé o que facilitou o tempo de 

passo na caminhada rápida do que o treino de memória. Desta 

Artigos inclusos: 15

Elininação por criterios de exclusão: 222

Eliminação por tipo de estudo: 216

Eliminação por ano: 628 

Artigos encontrados nas bases de dados: 1.081
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forma cada programa de treinamento levou a adaptações 

específicas do treinamento diferencial dos domínios de ritmo e 

variabilidade da marcha.  

EGGENBERGER, et al., (2015) desenvolveram outro 

estudo no mesmo ano, a qual mostrou a relação do tempo x 

intervenção em favor de DANÇA / MEMÓRIA versus a 

caminhada em esteira. Foi observada melhorias de 

desempenho em funções executivas, memória visual de longo 

prazo (memória episódica) e velocidade de processamento. 

Levantando a hipótese em conjunto com o estudo de HUANG, 

et al., (2016) em que os programas de treinamento físico-

cognitivo possuem o potencial efeito neutralizador no que se 

refere aos prejuízos cognitivos generalizados em idosos, 

diminuindo a incidência de quedas e os sintomas depressivos, 

melhoria na mobilidade (marcha e equilíbrio) e aumento da 

força muscular em extremidades. 

A pesquisa feita por BRINKE, et al., (2014) estudaram 

grupos de idosos que possuíam comprometimento cognitivo 

leve, o que funcionalmente levaria, ao decorrer da demência, a 

progressão do declínio cognitivo e, consequentemente, a perda 

de independência funcional. Ele sugere que o treinamento 

aeróbico pode ser eficaz na manutenção volume do hipocampo 

nessa população de alto risco, destacando a hipótese do 

envolvimento com a memória episódica ou autográfica e o 

direito está implicada na memória espacial e por esse motivo 

aumenta os níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro e 

estimulando a neurogênese e aumentam a complexidade da 

rede dendrítica. Considerando a evidência crescente de que o 

exercício é benéfico para a saúde do cérebro, o mesmo propõe 

que a atividade física deve ser uma recomendação padrão para 

todos os idosos, independentemente do estado cognitivo.  
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LINDE, et al., (2014) analisaram os efeitos cognitivos e 

da atividade física simples combinada às habilidades cognitivas 

de idosos saudáveis, na qual foi constatado que as alterações 

na velocidade cognitiva após três meses depois da intervenção, 

porém as repercussões para os níveis de concentração não 

poderão ser mensuradas, contudo as três diferentes formas de 

intervenções produziram diferentes padrões de resultados. 

Entretanto, os estudos elencados relatam de forma homogênea 

sobre os ganhos obtidos pelo treinamento de dupla tarefa que 

combina as treino físico- cognitivo, descrevendo que esse tipo 

de treino possui o potencial significativo capaz de 

contrabalancear os declínios funcionais, auxilia na melhora das 

funções executivas, no lidar com o medo de cair, na inclinação 

depressiva, assim como no aumento da mobilidade, na força 

muscular e o aumento do volume do hipocampo. 

A pesquisa realizada por NAGAMATSU, et al., (2016)  

questionaram os modos de exercício e os corelacionou as 

mudança na mobilidade e no volume do putâmen esquerdo, em 

que doze meses de exercício aeróbico regular resultaram em 

manutenção do volume dos gânglios da base em idosos. Em 

função disso, a manutenção do volume cerebral através da 

pratica de exercicios fisicos ao longo do tempo pode ajudar a 

evitar deficiências cognitivas e motoras, incluindo o risco de 

doença como a de Parkinson ou de qualquer esfera 

neurodegenerativa. um possível mecanismo que pode explicar 

tal ocorrido expoe que o treino aeróbico pode afetar a saúde do 

cérebro e a aptidão física, como a melhora maxima na absorção 

de oxigênio. Os dados obitidos pelos participantes que realizam 

treino aeróbico apontaram que o volume cerebral subcortical se 

manteram preservados. 
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 O mesmo afirma a provável que a relação entre 

mudanças na mobilidade e a saúde do cérebro são 

bidirecionais, de modo que cada um pode afetar o outro. Além 

disso, este é um relacionamento dinâmico e complexo com 

várias outras variáveis relevantes na qual ainda precisam ser 

elucidadas em novos estudos. Entretanto, é sugerido em casos 

que o treino aeróbico não pode ser realizado, tais como aqueles 

idosos com pouca mobilidade, uma alternativa são os 

exercícios de equilibrio e tonificação considerando a possível 

participação ativa nas atividades com pelo menos 30 minutos 

de atividade, durante 5 ou mais dias da semana, associando ao 

treino de flexibilidade e fortalecimento por pelo menos do 2 dias. 

Além disso, ele ressalta a importância da terapia psicológica 

fortalecendo o vinculo mente-corpo. 

TURPELA, et al., (2017) investigaram potencialmente a 

diferença entre frequências de treinamento na magnitude do 

ganho máximo de força nos primeiros meses do início do 

treinamento de força em pessoas idosas. Ressaltando a 

informação que a dieta e/ou suplementação durante é 

significativo para otimar o treinamento. Por essa razão, o 

mesmo não encontrou evidências de que a frequência de 

treinamento teria interferência na  velocidade máxima de 

caminhada, na capacidade ou massa muscular. Criando a 

possibilidade de que em idosos mais saudáveis com alguma 

experiência (ainda que limitada) em treinamento de força 

melhorias benéficas na capacidade funcional podem ser 

alcançadas treino de baixa frequência. Sugerindo que uma 

frequência suficiente para o treinamento de força de corpo 

inteiro para melhorar força muscular dos músculos em geral, 

aumento da massa muscular e capacidade funcional e talvez 
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devesse ser revisada pelas diretrizes de atividade física para 

indivíduos mais velhos. 

FORTI, et al., (2014) salientaram a hipótese de que o 

perfil inflamatório crônico de baixo grau advindo com o processo 

de envelhecimento e o compara com pressuposto que a prática 

de exercício físico poderia controlar os efeitos deletérios 

gerados por esse processo, influenciando os mediadores 

inflamatórios circulantes e os fatores de crescimento 

neurotróficos. Desta forma, o mesmo avaliou se o treinamento 

progressivo de força influenciaria no fator neurotrófico circulante 

derivado do cérebro (FNCC), a interleucina (IL–6) em indivíduos 

idosos. Após a intervenção, o desempenho muscular melhorou 

significativamente, e os níveis basais de IL-6 foram 

significativamente menores em indivíduos mais velhos. No 

entanto, o FNCC sérico não foi alterado. Justificando o ocorrido 

através da falta de uma mudança observável, podendo ser 

devido a uma resposta de curta duração, ocorrendo após o 

exercício. 

VÁCZI, et al., (2014) estudaram qual era a repercussão 

do treinamento de contrações concêntricas progressiva com 

objetivo de diminuir a atrofia induzida pelo envelhecimento, 

concluiu que tanto o treinamento de contrações concêntricas 

progressivas quanto o de contração e relaxamento produzem 

adaptações favoráveis no músculo quadríceps do idoso. O 

mesmo conclui que o trabalho mecânico total parece regular as 

adaptações hipertróficas, hormonais e a maioria das 

adaptações mecânicas.  No entanto, o exercício de contração e 

relaxamento foi mais eficaz em melhorar uma deficiência chave 

do envelhecimento muscular, ou seja, sua capacidade de 

produzir força rapidamente. 
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 OH, et al., (2016) investigaram os efeitos de um 

programa integrado de educação em saúde associado ao 

treinamento de resistência elástica na função física e na força 

muscular em idosas da comunidade em que se verificou que o 

programa de resistência com uso da bandagem elástica 

manteve benefícios no treinamento supervisionado, após a 

consciência do movimento, o mesmo treino autodirigido 

resultou no aumento da força isocinética nos membros 

inferiores, podendo ser um potencial método para promover a 

melhoria da força muscular e com objetivo de prevenir a 

fragilidade em idosos. 

 Quanto ao equilíbrio, dois estudos debateram sobre os 

benefícios observados dentro do protocolo estipulado. No 

entanto, não houve paridade nas respostas obtidas uma vez 

que foram abordadas terapias distintas. O estudo de GABIZON, 

et al., (2016) compararam o efeito do Pilates sobre controle do 

equilíbrio, contudo os resultados não foram satisfatórios 

justificados pela não especificidade do método. Por outro lado, 

ARANDA, et al., (2014) observaram melhoras no equilíbrio 

marginal médio lateral no treino com cavalos (equoterapia) e o 

comparou com a terapia convencional individualmente, apesar 

dos resultados obtidos em ambos os grupos, a mesma sugeriu 

que as intervenções fossem de caráter intermitente entre a 

terapia convencional e equoterapia, desde que haja interação 

com o animal. 

ESQUENAZI, et al., (2014) relataram a respeito de todas 

as repercussões fisiológicas que ocorre durante o processo do 

envelhecimento em todos os sistemas, dentre eles destacam-

se: o sistema músculo esquelético, com diminuição da 

densidade de forma gradual dando lugar ao tecido adiposo e 

colágeno; o vestibular, com redução do número de receptores 
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e de células receptoras de algumas estruturas do sistema; o 

cardiovascular, com as alterações da elasticidade aórtica que 

colabora para hipertrofia do ventrículo esquerdo, disfunção 

diastólica e insuficiência cardíaca congestiva e, o neurológico, 

pelo comprometimento da regulação da homeostase do cálcio 

e do mecanismo de proteção antioxidante. 

 O estudo de NEWMA, et al., (2016) identificaram que a 

pressão arterial não estava associada a redução dos eventos 

cardiológicos. Entretanto, foi possível acompanhar um padrão 

de benefício relativamente mais favorável para os idosos e, 

principalmete, os mais pobres indivíduos que possuiam maior 

incapacidade de mobilidade. Porém, o protocolo utilizado não 

demostrou potencial significativo para a prevenção de doenças 

cardiovasculares devido ao presuposto que o grupo trabalhado 

era de alto risco ou que a duração e a intensidade os exercícios 

eram ineficazes. Idepedente desse fato, dois dos grupos 

trabalhados se tornaram mais fisicamente ativo por autorrelato. 

Portanto, o protocolo utilizado nessa pesquisa demostrou-se 

seguro e eficaz para a prevenção dos agravos da incapacidade 

de mobilidade. 

 FERNÁNDEZ, et al., (2017) averiguaram os efeitos do 

treinamento resistido (TR) realizado com diferentes 

frequências, incluindo um período de acompanhamento, sobre 

a aptidão cardiorrespiratória em idosos saudáveis. E para tal, o 

mesmo calculou variável como o consumo de oxigênio e a 

eficiência bruta. Dentre os resultados obtidos, foi possível 

reconhecer que o TR levou a melhorias significativas na aptidão 

cardiorrespiratória durante os primeiros três meses de 

treinamento. Essas mudanças provavelmente foram originadas 

pelas funções cardiorrespiratórias melhoradas, em vez de 

adaptações neuromusculares evidenciadas pela falta de 
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relação significativa durante a intervenção. No entanto a 

economia de ciclismo retornou aos valores de referência em 

todos os grupos de treinamento, eficiência bruta, concentrações 

de lactato no sangue e melhorou durante o período inicial de 

treinamento. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante as considerações comentadas a respeito dos 

declínios das funções orgânicas ao longo dos anos, concluí-se 

que existe uma lacuna a ser elucidada sobre os melhores 

mecanismos para a prevenção de comorbidades e processos 

degenerativos que acompanha os indivíduos longínquos, de 

forma que o envelhecimento ativo e saudável ainda é algo muito 

a quem a ser trabalhado pela a equipe multidisciplinar, em 

conjunto da família e do estilo de vida adotado por cada 

indivíduo. De certa forma, a fisioterapia possui um papel 

fundamental no acompanhamento desses agravamentos, na 

prevenção de novas doenças, na instrução sobre as alterações 

que ocorrem nesse período e também, na reabilitação em casos 

cuja doença esteja instalada. Entretanto, os estudos, na sua 

grande maioria, não abordam esse assunto com essa visão 

ampla a qual o conselho sugere. Trazendo uma subjetividade 

quanto à função a ser desempenhada em cada esfera da 

saúde.  

Há necessidade de globalizar a atuação do 

fisioterapeuta, não somente ao nível da reabilitação, mas 

também nas práticas integrativas e complementares através 

dos grupos de prevenção de agravos físicos, mentais. Através 

da criação de vínculos com os demais profissionais para o bem 

em comum e, paralelamente, voltar à atenção às estratégias de 
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saúde da família dando melhor acesso e resolubilidade aos 

atendimentos não só aos idosos restritos, como também dando 

suporte aos parentes, facilitando o acesso à saúde e desta 

forma, contribuindo para avanço as políticas de atenção à 

saúde do idoso. 
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RESUMO: As disfunções sexuais femininas podem ser 
definidas por problemas em alguma das fases do ciclo de 
resposta sexual da mulher, como o vaginismo e a dispareunia. 
Esses problemas podem ser definidos por dor durante ou após 
o ato sexual, muitas vezes decorrente de um sexo indesejado, 
levando a mulher a rejeitar esse prazer. A fisioterapia vem 
ganhando cada vez mais espaço nessa área por utilizar 
múltiplas técnicas na reabilitação da área intima da mulher. O 
objetivo desse estudo é analisar, através de uma revisão de 
literatura, quais os recursos fisioterapêuticos disponíveis para o 
tratamento das disfunções sexuais nas mulheres. Trata-se de 
uma revisão de literatura, realizada no período de agosto a 
outubro de 2018. Foram incluídos artigos com abordagem da 
fisioterapia no vaginismo e dispareunia, publicados entre 2013 
e 2018, nos idiomas inglês, espanhol e português. Foram 
incluídos três artigos abordando o tratamento fisioterapêutico, 
utilizando a cinesioterapia, o biofeeback, a terapia manual, a 
eletroestimulação, aplicadas nos transtornos de dor sexual nas 
mulheres, que apresentaram melhora na diminuição da dor, no 
aumento da eficiência contrátil muscular e na realização do ato 
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sexual satisfatória. Pode-se concluir que apesar da escassez 
de estudos recentes que abordem as intervenções 
fisioterapêuticas utilizadas nos transtornos sexuais dolorosos 
femininos, as condutas encontradas nesta revisão 
apresentaram resultados eficazes nas pacientes submetidas à 
fisioterapia. 
Palavras-chave: Disfunções sexuais. Dispareunia. Vaginismo. 

Fisioterapia. Reabilitação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sexo antigamente era relacionado simplesmente como 

um fator ligado a reprodução, pois não era permitido as 

mulheres sentirem prazer, uma vez que, perante a sociedade, 

tal sentimento era considerado um ato impuro. Atualmente o 

sexo é fundamental na vida das pessoas, não podendo ser mais 

vinculado somente a reprodução, pois o prazer feminino 

independe de tal ato (GOZZO et al., 2013). 

O ciclo sexual é definido em 4 fases: desejo, excitação, 

orgasmo e resolução. Para a mulher, essa sequência pode ser 

modificada, pois a mesma pode iniciar o ciclo sem desejo e 

durante o ato, após a excitação, sentir a vontade. As disfunções 

sexuais femininas podem ser definidas como dor antes, durante 

ou no final do ato sexual. Dentre as principais disfunções estão 

a Dispareunia e o Vaginismo, as quais podem afetar a 

qualidade de vida da mulher, a saúde física e mental, assim 

como podem influenciar na alteração dos fatores orgânicos, 

emocionais e sociais. 

As disfunções sexuais femininas podem ser 

desencadeadas por múltiplos fatores, entre eles, os mais 

citados são: os estados depressivos, distúrbios psíquicos, como 
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o estresse durante jornadas longas de trabalho, experiências 

traumáticas de relações sexuais, entre outras. Tais fatores 

podem causar um grande impacto negativo na vida sexual da 

mulher. Patologias como diabetes, hiperprolactinemia e 

hipertireoisdismo, também podem estar relacionadas com 

possíveis disfunções sexuais. (BUCKSTEGGE et al., 2015). 

A dispareunia por sua vez, pode ser definida como uma 

dor genital persistente ou recorrente, que ocorre antes, durante 

ou após o coito e acomete 26% da população feminina 

(VALADARES et al., 2014). As possíveis causas dessa 

disfunção estão associadas a prejuízos na região pélvica 

durante o parto, endometriose, doenças inflamatórias pélvicas 

e vaginais, além de infecções nessas regiões, problemas 

associados a fatores psicológicos como depressão e abuso 

sexual e a ocorrência de vulvodínia (VALLINGA et al., 2015; 

YONG et al., 2015). 

Já o vaginismo é caracterizado pela contração 

involuntária (espasmo) da musculatura perineal que impede a 

penetração na vagina, causando dor, dificuldade e até 

impossibilidade de manter a relação sexual. Ainda não possui 

as causas esclarecidas e sua prevalência está em torno de 1 a 

6% das mulheres com a vida sexual ativa. É frequente se 

deparar com casais que não costumam conversar, expor esse 

problema, muitas vezes gerando sentimento de raiva, culpa, 

frustação, rejeição e distanciamento. Acredita-se também que 

essa disfunção seja decorrente de uma experiência ruim no ato 

sexual, devido a um abuso sexual no passado, exames 

ginecológicos dolorosos ou alterações físicas como 

anormalidades do hímen, atrofia vaginal e lesões na vagina.  

Diante dos números elevados de disfunções sexuais 

encontrados nas pesquisas, constata-se que a desinformação 



ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA. 

 
 

e a falta de conhecimento sobre a ocorrência dessas disfunções 

são enormes. Muitas dessas mulheres não buscam ajuda, 

muitas vezes por vergonha, frustação com seu parceiro devido 

a tantas falhas na realização dos atos, e em algumas vezes 

devido a falha nos tratamentos realizados por alguns 

profissionais. 

A fisioterapia vem ganhando atuação na área de 

tratamento dos transtornos sexuais dolorosos nas mulheres, 

devido a utilização de técnicas para reabilitação neuromuscular, 

dentre elas a eletroestimulação, o biofeedback, a cinesioterapia 

e as terapias manuais. Promovendo conscientização perineal, 

sendo essencial na adequação de atividades musculares do 

períneo das mulheres portadoras de vaginismo. Diante do 

exposto, o objetivo desse estudo é analisar, através de uma 

revisão de literatura, quais os recursos fisioterapêuticos 

disponíveis para o tratamento das disfunções sexuais nas 

mulheres. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada entre 

agosto de 2018 e outubro de 2018, no qual realizou-se uma 

consulta em artigos científicos selecionados através de busca 

nas bases de dados Pedro, SciELO, PubMed e Lilacs.  

Os descritores utilizados para a busca em português 

foram: “Disfunções sexuais”, “Dispareunia”, “Vaginismo”, 

“Fisioterapia”, “Reabilitação”. Em inglês foram: “Sexual 

Dysfunction”, “Dyspareunia”, “Vaginismus”, “Physical therapy” e 

“Rehabilitation”. E em espanhol foram: “Disfunciones sexuales”, 

“Dispareunia”, “Vaginismo”, “Fisioterapia” e “Rehabilitación”.  
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Adotou-se como critérios de inclusão: o tipo de estudo 

ser ensaio clínico randomizado, envolvendo seres humanos, do 

sexo feminino, que apresentassem algum sintoma relacionado 

as disfunções sexuais, estudos publicados nos últimos 5 anos 

(2013 a 2018), idioma publicado em português, inglês ou 

espanhol, que discorressem sobre a abordagem 

fisioterapêutica em disfunções sexuais. E como critérios de 

exclusão foram estudos de revisão sistemática ou meta-

análises, que não tratassem de intervenção fisioterapêutica, 

que abordassem o sexo masculino e publicações incompletas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da busca realizada foram selecionados 10 artigos, no 

entanto, 7 artigos foram excluídos por não atenderem aos 

critérios, e diante disso, apenas 3 artigos foram analisados. 

Paula (2018) realizou um estudo clínico randomizado, 

com alocação aleatória dos sujeitos das pesquisas em grupos 

paralelos, onde o Grupo A possuía amostra de 14 mulheres 

tratadas com massagem perineal e o Grupo B possuía 16 

mulheres tratadas com eletroestimulação intravaginal. Foram 

excluídas mulheres com diagnóstico de DPC e dispareunia 

superficial causada por espasmos de músculos pélvicos, 

mulheres grávidas, menopausadas e que constatassem em 

seus prontuários vasculopatias, neuropatias, diabetes ou 

tireoideopatias. 

Schvartzman (2016) realizou um estudo clínico 

randomizado em dois grupos (intervenção e controle) que 

avaliou a função sexual, a qualidade de vida, a dor e a 

funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico, antes e 

após dois tratamentos. No grupo intervenção foi aplicada a 



ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA. 

 
 

termoterapia da musculatura do assoalho pélvico (MAP), 

liberação manual dos ponto-gatilhos miofasciais da MAP e 

treinamento dessa musculatura durante cinco sessões; no 

grupo controle foi aplicada a termoterapia na região lombar e 

realizada a liberação manual miofascial das musculaturas 

diafragma abdominal, piriforme, e iliopsoas, sem envolvimento 

da MAP. O desfecho principal foi o efeito da intervenção sobre 

o grau de dor (dispareunia) e os desfechos secundários foram 

o efeito da intervenção na função sexual, qualidade de vida e 

funcionalidade da MAP. 

Menezes (2014) realizou um ensaio clínico randomizado, 

composto por 29 mulheres com queixa de flacidez cutânea dos 

grandes lábios vulvares, divididas randomicamente em grupo 

estudo (14) e controle (15). Foram realizadas oito sessões de 

RF nos grandes lábios vulvares uma vez por semana. As 

mulheres responderam ao questionário Female Sexual function 

índex (FSFI) antes e após o tratamento com o intuito de avaliar 

a função sexual. Os escores do FSFI foram expressos em 

média e desvio padrão e analisados pelo teste T de Student. Na 

comparação intergrupo, foi observada uma diferença 

significativa nos escore geral e no domínio de satisfação (p= 

0,04 e 0,01, respectivamente). As participantes do grupo estudo 

experimentaram um aumento de 3,51 pontos no escore geral 

com (p= 0,003), além de aumento significativo nos domínios de 

excitação e satisfação sexual. No grupo controle não foi 

encontrado nenhuma diferença. 

 

Anatomia do Aparelho sexual feminino 

Segundo Peloso Júnior e Garbellotti Júnior (2009), a 

pelve é composta por dois ossos do quadril juntamente com os 

ossos sacro e cóccix, compondo a porção inferior do tronco, 
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sendo que a mesma fica entre ele e os membros inferiores. A 

proteção dos órgãos pélvicos é a principal função da pelve, é 

nela que se faz a transmissão do peso do tronco para os 

membros inferiores quando se está em posição ortostática. Os 

ossos do quadril e o musculo obturador interno faz a restrição 

da cavidade pélvica anteriormente e lateralmente; na parte 

posterior é o sacro juntamente com o cóccix, ligamentos 

sacroespinhal e sacrotuberal; na porção inferior é realizada pelo 

diafragma da pelve. 

A genitália feminina externa encontra-se do púbis até o 

períneo. Conhecido como pudendo, ou vulva, são chamados os 

órgãos genitais externos femininos quando considerados 

coletivamente. São eles: monte do púbis, lábios maiores, lábios 

menores, clitóris, vestíbulo da vagina, bulbo do vestíbulo e as 

glândulas vestibulares maiores (SPENCE, 2013). 

Os órgãos que formam o sistema reprodutor feminino 

são: ovários, tubas uterinas, útero e vagina.   

Os ovários são órgãos que ficam posicionados na parede 

lateral da pelve, mas precisamente na fossa ovárica, são 

produtores dos óvulos e liberam estrogênio ou hormônio 

folicular, progesterona e no período gravídico a relaxina. As 

trompas uterinas são formadas por dois tubos que ficam entre 

o útero e os ovários fazendo a ligação entre eles que possuem 

aproximadamente 10 centímetros de comprimento, tem o papel 

de captar e transportar o óvulo em direção ao útero, carregar o 

espermatozoide no sentido útero-ovário, entre outras funções 

(SOUZA; LOTTI; REIS, 2013). As tubas uterinas são formadas 

por dois tubos, de aproximadamente 10 cm de comprimento, 

que unem os ovários ao útero. Diante disso, quando o óvulo 

amadurece, sai do ovário e penetra na tuba. Quando o óvulo é 

fecundado por um espermatozoide, origina-se uma célula ovo 
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ou o zigoto, que se encaminha para o útero, fixando-se e 

originando outro ser. 

Segundo Ambrósio (2013), o útero apresenta a forma de 

pera, sendo um aparelho ímpar, oco, que possui paredes 

musculares espessas e contrateis, o mesmo pesa cerca de 30 

a 40g, tem aproximadamente 7,5 a 8 centímetros de 

comprimento e mais ou menos 2 a 2,5cm de espessura. Ele é 

sustentado em sua posição pelo ligamento largo do útero, 

ligamento redondo do útero e o ligamento cardinal. Sua forma, 

dimensão, localização e espessura vão variar de acordo com a 

idade, gravidez e ciclo menstrual de cada mulher. 

A vagina é um órgão fibromuscular que se posiciona 

entre a bexiga urinaria e a uretra na parte anterior e entre o reto 

e canal anal na porção posterior, a mesma possui cerca de 7,5 

a 9 centímetros de comprimento. É um órgão sexual da mulher, 

onde sua musculatura por ser elástica tem a capacidade de 

aumentar de espessura, sendo sua irrigação feita através das 

artérias uterina e vaginal que são ramos da artéria ilíaca interna. 

(AMBRÓSIO, 1998; SOUZA; LOTTI; REIS, 2014). 

 

Fisiologia 

O ciclo sexual feminino resulta da coordenação e da 

integração de diversos componentes distintos e relativamente 

independentes, tais como: desejo, excitação, platô, orgasmos e 

resolução. Quando a mulher passa por uma situação que a 

estimule sexualmente, o desejo sexual é despertado, gerando 

apetite, libido e apetência. Esse processo desencadeia a 

excitação sexual, que se dá pela reação orgânica generalizada 

de miotomia (tensão muscular), vasocongestão e início da 

lubrificação vaginal. A continuação desse desejo pode culminar 

em resposta orgástica. A resposta sexual na mulher é 
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desencadeada por uma interação complexa de fatores 

psicológicos, ambientais e fisiológicos (hormonais, vasculares, 

neurológicos e musculares). O estímulo sexual interno 

provocado por pensamentos e fantasias junto com o estímulo 

externo desencadeado pelo tato, olfato, audição, gustação e 

visão promovem excitação que é gerada pela vasocongestão 

da vagina e da vulva. Com a continuidade do estímulo, ocorre 

elevação do nível de tensão sexual, levando a mulher a atingir 

a fase platô, culminando a resposta orgástica. Na sequência, 

ocorre o período de resolução, definido quando o organismo 

retorna as condições físicas e emocionais usuais (HALBE H, 

2014). 

Como exposto, a resposta sexual é desencadeada pela 

interação dos fatores físicos, psicossociais e familiares e se 

compõe de quatro fases. A interrupção de alguma dessas fases, 

o ciclo da resposta sexual é denominado disfunção sexual. 

 

Etiologia  

As condições médicas que causem dor ou desconforto 

podem resultar na redução do desejo sexual, mesmo quando a 

idade, o desequilíbrio endocrinológico e alguns fármacos 

desempenham um papel ativo (FERREIRA A, 2014). O desejo 

hipoativo é raro, mas está ligado à diminuição da testosterona, 

aumento da prolactina, baixo nível de hormônios tireoidianos e 

uso de certos medicamentos. Os processos fisiológicos 

envolvidos no fenômeno de excitação sexual podem ser 

perturbados por alterações vasculares, que geram o fluxo 

sanguíneo da vagina e do clitóris, diminuindo assim a 

lubrificação vaginal. 

Mesmo que as desordens médicas e psicogênicas 

resultem em decréscimo do ingurgitamento clitoriano, a 
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insuficiência vascular também é uma causa importante das 

disfunções sexuais, devendo ser considerada durante a 

avaliação e no diagnóstico diferencial de mulheres com 

disfunções sexuais. Quando a mulher apresenta alguma 

alteração vascular que gera redução do fluxo sanguíneo na 

região vaginal e clitoriana, ocorre a diminuição da musculatura 

lisa, a qual é substituída por tecido conjuntivo fibroso, 

ocasionando um enrijecimento na região. Tal consequência 

pode levar a disfunção sexual. Outro fator que pode induzir a 

mulher a ter uma disfunção sexual é o uso de certos 

medicamentos, como: os inibidores seletivos de receptação de 

serotonina, os agentes antidepressivos, drogas 

quimioterápicas, e os fármacos que intervêm no equilíbrio 

hormonal da mulher (BERMAN & GOLDSTEIN, 2001; 

FERREIRA et al., 2007). 

 

Principais DSF 

Segundo Lazzarini e Carvalho (2009), as disfunções 

sexuais são caracterizadas pela falta, excesso ou desconforto 

apresentado em uma das fases de resposta sexual feminina. 

Em conformidade Mendonça e Amaral (2012), concluíram que, 

a disfunção sexual feminina é determinada por uma alteração 

relacionada ao desejo sexual, excitabilidade e também a 

qualquer dor durante o ato sexual. As principais disfunções 

sexuais são: dispareunia e vaginismo.  

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças 

(CID 10) o vaginismo é o espasmo da musculatura que circunda 

a vagina causando oclusão do introito vaginal (OMS, 2000) ou 

seja, é caracterizado por uma síndrome psicossomática, 

definido por uma contratura involuntária dos músculos perineais 

que ficam ao redor da vagina, a qual impede a penetração, total 
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ou parcialmente, impedindo assim o coito. É caracterizada por 

um reflexo involuntário ocorrente em várias tentativas da 

penetração vaginal. Esta patologia ocasiona dor, dificuldade e 

até impossibilidade de manter relação sexual, sem causa física. 

Alguns estudos questionam a causa deste mecanismo que 

levam a dor como sendo desencadeada da mesma maneira que 

a vulvodinea localizada, que é a dor pela manipulação da 

entrada da vagina. Pode também ser causada por abuso físico 

ou sexual, procedimentos médicos realizados durante a 

infância, dor no primeiro ato sexual e medo da gravidez. O 

vaginismo pode ser primário e secundário, primário quando a 

mulher nunca conseguiu realizar a ato sexual, e secundário 

quando há o surgimento da dispareunia. Números elevados de 

mulheres possuem medo da penetração, devido a conceitos 

errados sobre a sua anatomia e tamanho da sua vagina. É 

frequente deparar com casais que não gostam de expor o 

problema, a doença em si, gerando frustações, sentimentos de 

raiva, culpa, rejeição e distanciamento entre os casais. Alguns 

estudos mostram que menos de 30% das mulheres com 

sintomas de vaginismo se consultam para tratar o problema, 

devido a isso a incidência é muito difícil de estimar, mas, pode 

ocorrer aproximadamente em 5% a 17% das queixas. 

A dispareunia é o termo utilizado para referir dor na 

região vaginal, agregada a penetração, pode se apresentar nas 

formas recorrente ou persistente, ocasionando muitas 

dificuldades na vida pessoal e íntima da mulher 

(CARVALHEIRA & GOMES, 2011). É uma disfunção que pode 

acontecer em qualquer fase da vida, causando sofrimento e 

dificuldade no relacionamento amoroso. A repetição da dor 

durante o ato sexual pode gerar angústia marcante, ansiedade 

e dificuldades interpessoais, levando a mulher a antecipação de 



ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA. 

 
 

uma relação sexual ruim, fazendo com que a mesma evite o 

sexo. A dor superficial ocorre devido a vulvovaginite, herpes 

genital, uretrite, atrofia vulvovaginal, irritantes e epsiotomias, 

radioterapia local e traumas sexuais. A dispareunia é uma das 

mais frequentes disfunções sexuais, encontrando-se causas 

orgânicas, aproximadamente em 60% e pode ser generalizada 

ou situacional, primária ou secundária. 

 

Avaliação Fisioterapêutica  

Segundo Antonioli e Simões (2009), para realizar o 

tratamento fisioterapêutico é preciso realizar uma ampla 

avaliação com uma abordagem multidisciplinar, momento este 

que, a equipe, em posse das informações, toma conhecimento 

dos problemas enfrentados pela mulher independente de 

fatores como crenças, idade, experiências sexuais, tabus e 

princípios morais. Mediante a isto o tratamento cinesioterápico 

já pode ser indicado. 

 

Tratamento Fisioterapêutico 

Dado o caráter multifatorial na gênese coital, o 

tratamento desta condição envolve ações multiprofissionais e 

interdisciplinares que variam de acordo com o fator causal. Nos 

casos em que a hiperatividade e a hipertonia da musculatura do 

assoalho pélvico estão presentes, a intervenção fisioterapêutica 

tem sido amplamente utilizada e com bons resultados tanto nas 

disfunções resultantes do MAPs, como nos problemas 

secundários a doenças ginecológicas (STEEG, ZOLNOUN 

2009; MONTENEGRO, 2010; SILVA et al., 2016). 

É de fundamental importância que o profissional 

fisioterapeuta que atua diretamente na reabilitação perineal 

tenha conhecimento técnico e cientifico das estruturas que 
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envolvem o assoalho pélvico, pois tais conhecimentos são 

fundamentais ao ensino dos exercícios específicos no processo 

de reabilitação. Mediante a isto, é fundamental o domínio de tais 

informações para a promoção de segurança e qualidade do 

atendimento, podendo assim explanar de forma segura para o 

público alvo as informações necessárias, sanando eventuais 

dúvidas que possam haver, contribuindo assim, para uma 

melhor qualidade de vida dessas pessoas. (SOUZA; LOTTI; 

REIS, 2013). 

O tratamento proposto para as disfunções sexuais é a 

cinesioterapia (exercícios de Kegel e TMAP) Terapia Cognitivo-

comportamental, biofeedback, eletroterapia (TENS – 

eletroestimulação transcutânea e US – ultrassom terapêutico) e 

a Terapia Manual. Todos os estudos relataram melhora na 

função sexual após o tratamento fisioterapêutico. A 

cinesioterapia foi utilizada em 3 estudos, enquanto a terapia 

manual em dois, sendo que dois associaram a cinesioterapia 

com o biofeedbeck. 

A cinesioterapia, também conhecida por exercícios de 

Kegel, foi criada na década de 40 e 50 por Dr. Arnold Kegel, 

possui função para ganho de controle sobre os músculos que 

circundam o introito, pois consiste em exercícios voluntários de 

contração e relaxamento desse aparato anatômico.  Possui 

grande eficácia devido a compreensão da paciente em como 

realizar os exercícios, que consistem em exercícios perineais 

supervisionados que podem ser feitos associados a respiração 

diafragmática, onde a paciente segue instruções verbais do 

terapeuta. Os exercícios podem ser realizados com contração 

sustentada por 5 segundos, em séries de 8 repetições, com a 

paciente em diferentes decúbitos e posições para a realização 

dos exercícios. Mendonça e Amaral (2011) relatam que, o 
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tratamento para a dispareunia pode ser feito através de técnicas 

de massagem local, alongamento, objetivando uma melhor 

atividade sexual, aumentando o fluxo sanguíneo e a 

flexibilidade do introito vaginal diminuindo a dor. 

A terapia manual engloba massagem longitudinal, 

transversa e compressiva, exercícios terapêuticos, tração 

manual e manipulação de tecidos. A massagem é muito efetiva, 

pois promove a normalização dos tônus musculares por meio 

de ações reflexas e mecânicas, e ocorre um aumento da 

circulação sanguínea, da flexibilidade muscular e do fluxo 

linfático. Os exercícios terapêuticos visam ao alongamento 

muscular, à manutenção da amplitude do movimento e a 

diminuição de espasmos e contratura. A tração manual é usada 

para o alivio da dor, na presença de espasmos musculares e na 

manutenção de alinhamentos anatômicos. Já as manipulações 

de tecidos consistem no alongamento passivo de tecidos 

musculares visando à recuperação da amplitude de movimento. 

A experiência da fisioterapia indica exercícios de 

dessensibilização nos casos de vaginismo e dispareunia. Por 

meio de manobras miofasciais (digitopressão e ou 

deslizamento) nas regiões de pontos-gatilho, procura-se relaxar 

os MAP para facilitar a penetração (BARACHO, 2013).  

Segundo Mesquita (2006) O biofeedback é um método 

de reeducação que tem um efeito modulatório sobre o Sistema 

Nervoso Central através da utilização de uma retroinformação 

externa como meio de aprendizado. Esse método consiste na 

aplicação de eletrodos acoplados na musculatura do assoalho 

pélvico e musculatura sinergista (glúteo máximo, adutores e 

abdominais), que através de comandos verbais dados pelo 

fisioterapeuta, orientará os músculos do assoalho pélvico 

excluindo o sinergista. O objetivo do tratamento por biofeedback 
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é de ajudar as pacientes a desenvolver maior percepção e 

controle voluntário dos músculos do assoalho pélvico. Sua 

contribuição consiste também em garantir a aquisição rápida, 

precisa, segura da participação da paciente em sua 

reeducação. 

Segundo Mateus (2006) a eletroestimulação consiste na 

colocação intravaginal de um dispositivo de aproximadamente 

7 cm de comprimento e 2,5cm de diâmetro com frequência de 

10 e 50hz, o qual promove potentes estímulos elétricos na 

região pudenda. Esta técnica é muito eficaz para a 

conscientização do assoalho pélvico e reforço muscular, porém, 

a corrente elétrica deve ser ajustada a um nível em que esta 

possa ser sentida, mas não ser desagradável para a paciente, 

suficiente para que seja percebida a contração da musculatura 

pélvica durante a estimulação. A eletroestimulação pode ter seu 

resultado potencializado se associada a outras técnicas tais 

como biofeedback e cinesioterapia eletroterapia que possui 

objetivo principal de analgesia, pode ser realizada com a 

utilização do TENS, conforme a teoria das comportas, possui 

resultado positivo no tratamento de vestibulodinia. O Ultrassom, 

que apesar de ter resultado anti-inflamatório, por conta do calor 

profundo gerando vasodilatação, não teve muitos resultados no 

uso do tratamento em dispareunia. Decorrente de um pequeno 

número amostral e pela ausência de um grupo controle, 

segundo os próprios autores. 

Em algumas literaturas foi encontrado alguns vieses de 

desempenho, devido a fatores psicológicos que podem 

intensificar ou menosprezar os sinais e sintomas avaliados, 

dependendo da terapêutica ou do placebo utilizado. Outro 

possível viés encontrado em 50% dos estudos foi o não 

cumprimento da intenção de tratar, o qual exige a inclusão dos 
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indivíduos que não completaram os estudos na análise dos 

resultados. 

Foram encontradas algumas limitações nesta revisão, 

tais como a não disponibilidade dos artigos na íntegra e a baixa 

qualidade metodológica deles, dada a falta de clareza e 

coerência tanto na intervenção quanto nos resultados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em suma, o resultado desta revisão sistemática indica 

que os tratamentos fisioterapêuticos, tais como cinesioterapia, 

eletroterapia, terapia manual e biofeedback, mostram-se 

efetivos na maioria das vezes no tratamento das DSF. Estas 

condutas apresentam resultados satisfatórios no tratamento 

dos transtornos sexuais de caráter doloroso em mulheres, o 

intercurso sexual completo foi o principal efeito dessas 

abordagens.  

As Disfunções Sexuais Femininas podem advir de 

diversos fatores, porém os mais comuns são os psicológicos, 

que somado ao desconhecimento corporal, resultam nas 

mesmas. Considerou o coito adequado quando as mulheres 

conseguiram realizá-lo de forma eficaz e sem surgimento da 

dor, principal característica do vaginismo e da dispareunia. 

Assim, as técnicas também parecem ser efetivas na 

conscientização perineal que aparece como a causa mais 

provável da maioria das DSF. 
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RESUMO: A insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste em 
perda da função reguladora e excretora dos rins. O tratamento 
é através da Terapia Renal Substitutiva (TRS) sendo mais 
comum a Hemodiálise (HD). Objetivo: Avaliar a capacidade 
funcional, força muscular periférica e analisar a qualidade de 
vida de indivíduos com IRC submetidos à HD. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal. Foram avaliados 30 
indivíduos com IRC submetidos a HD, ambos os sexos, idade 
acima de 18 anos, na Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), 
durante Março e Abril de 2018 com frequência de 3-5 
vezes/semana. Aplicado teste de sentar e levantar (TSL-30s) 
para avaliar a capacidade funcional, Dinamometria (DNM) com 
dinamômetro manual para mensurar a Força de Preensão 
Palmar (FPP) em ambas as mãos, em triplicata selecionando o 
melhor resultado; e questionário SF-36 para analisar a 
qualidade de vida (QV). Resultados: Verificado redução na 
capacidade funcional (CF) (10,4±2,5); FPP abaixo dos valores 
estimados com lado dominante (26,9±10,8) superior ao não-
dominante (25,2 ± 9,6); verificado queda na QV onde os 
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indivíduos atingiram escore abaixo de 60 (59,7±12,4) no 
questionário SF-36 sendo pior quando analisados por domínios 
individuais. Conclusões: Indivíduos com IRC submetidos a HD 
possuem declínio na CF, força muscular periférica e na QV. 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Força muscular. 

Qualidade de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência renal crônica (IRC) consiste em uma 

condição patológica onde ocorre a redução parcial ou total da 

função renal (SANTOS et al. 2017). Segundo Vivekanand et al. 

(2013), a IRC tornou-se um problema mundial com prevalência 

de 8% a 16% de indivíduos com algum déficit renal no mundo 

ocupando o 18° lugar na lista de causas de mortes mundiais no 

ano de 2010 (taxa de mortalidade anual de 16.3/100.000 

pessoas). No Brasil, segundo o IBGE, (2014) em uma faixa de 

200 milhões de habitantes, chega a cerca de 10 a 22 milhões o 

número de indivíduos adultos acometidos com algum déficit 

renal. Como diz Frazão et al. (2016) a manifestação dos sinais 

e sintomas são diretamente proporcionais ao tempo de doença 

renal e de tratamento dialítico onde quanto maior esse tempo 

maior a quantidade de sinais e sintomas apresentados pelo 

indivíduo. Segundo o Ministério da saúde (2014) os tratamentos 

para a IRC são feitos através de terapia renal substitutiva (TRS), 

são elas: a hemodiálise(HD), a diálise peritoneal (DP) e o 

transplante renal (TR) sendo, conforme Pessoa e Linhares 

(2015), a HD a mais utilizada. O Ministério de saúde (2014) 

mostra que a taxa de prevalência de pacientes em TRS é de 

1.000 pacientes por milhão de pessoa (pmp) em países da 

Europa e de 1.750 pacientes pmp nos EUA. No Brasil, de 
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acordo com Sesso et al. (2017), a taxa foi de 596 pacientes por 

milhão de pessoas em 2016. 

Santos et al. (2017) mostraram que a HD é um processo 

de filtração e limpeza do sangue realizado por uma máquina 

dialisadora composto de dispositivos e solutos que limpam o 

sangue de substâncias tóxicas e líquido acumulado no 

organismo, este processo se dá através de um acesso vascular 

de saída, que pode ser uma fistula arteriovenosa (FAV) 

instalada no antebraço ou um cateter venoso central (CVC) 

fixado no pescoço, tórax, abdômen ou virilha do indivíduo. O 

tempo de HD dura em média de 3 a 5 horas, com frequência de 

até três vezes por semana variando conforme a necessidade de 

paciente. Este tratamento objetiva manter as funções vitais do 

individuo e retardar as complicações e agravo da doença. 

Segundo Pessoa e Linhares (2015) dizem que a FAV é o melhor 

e mais adequado meio de acesso venoso para a hemodiálise 

devido a longa permanência e, segundo Danski et al. (2017), 

apresenta menor risco de complicações, já o CVC só é utilizado 

de modo fixo em casos de emergência ou impossibilidade de 

implantação da FAV. Menezes et al. (2015) diz que a faixa etária 

predominante em tratamento de HD é de 40 a 69 anos de idade  

e, conforme Cosson et al. (2014) a estimativa de sobrevida dos 

indivíduos em tratamento dialítico é de 1 a 5 anos. 

Fassbinder et al. (2015) afirmam que o impacto negativo 

da IRC compromete o sistema musculoesquelético (como 

também no sistema cardiorrespiratório) e a qualidade de vida 

(QV) dos mesmos alterando a saúde física, social, mental, 

funcional do indivíduo gerando declínio da capacidade funcional 

e força muscular desses indivíduos. Desse modo, um dos testes 

disponíveis para avaliar a capacidade funcional desses 
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pacientes é o teste de sentar e levantar (TSL), validado por Lira 

e Araújo (2000) e já utilizado na população em questão por 

Zhang et al (2014). Já para avaliar a força muscular desses 

indivíduos, Pinto et al. (2014) aponta que a força de preensão 

palmar (FPP) como um método simples e confiável que verifica 

função e massa muscular, permitindo avaliar a força muscular 

do mesmo.  

Por fim, assim como os aspectos físicos, os aspectos 

emocionais e sociais dos indivíduos também são 

comprometidos uma vez que o termo qualidade de vida (QV) 

não se define apenas pela presença ou ausência da doença, 

mas também pela forma que o indivíduo vive frente ao âmbito 

físico, social, psicológico e ambiental (OLIVEIRA et al. 2016). 

Segundo o estudo de GHIASI et al. (2018) os pacientes com 

IRC em tratamento hemodialítico apresentaram menores 

escores de qualidade de vida quando comparados a indivíduos 

sem a doença. No entanto, quando esses pacientes são 

submetidos a uma programa de reabilitação a percepção de 

qualidade de vida pode melhorar como visto por Rossi et al 

(2014). Desse modo, a QV entra em coerência com o 

instrumento de avaliação a ser utilizado para avaliar a QV nesse 

estudo, o Short Form Health Survey 36 (TQV-SF36). 

Diante do que foi exposto faz-se necessário um estudo 

que tem por objetivo avaliar a capacidade funcional, a força 

muscular periférica e analisar a qualidade de vida de indivíduos 

com IRC e submetidos à HD; como também estabelecer as 

possíveis correlações existentes entre as variáveis estudadas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa realizada no setor de hemodiálise da Fundação 

Assistencial da Paraíba (FAP), Campina Grande-PB, entre 

Março e Abril de 2018 e frequência de 3-5 vezes/ semana. 

Amostra composta por 30 indivíduos, acima de 18 anos, com 

cognição preservada, diagnóstico de IRC e realização de TRS 

por HD de até três vezes por semana e duração de até 4 

horas/diálise, com tempo de tratamento hemodialítico de até 

cinco anos, sem histórico de agudizações da condição há pelo 

menos 6 meses e sem doença oncológica. Aplicados Teste 

Sentar Levantar- 30s (TSL-30s), Teste de força de preensão 

palmar (FPP) (Dinamometria) e Short Form-36 (SF-36) . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características gerais da amostra estudada estão 

apresentadas na Tabela 1. Participaram do estudo 30 

indivíduos, sendo 15 (50%) homens e 15 (50%) mulheres, com 

idade que variou entre 21 a 66 anos com média e desvio padrão 

de 43 ± 16 anos, com tempo de tratamento hemodialítico entre 

2 meses a 4 anos com média e desvio padrão de 3 ± 1,1 anos. 

O índice de massa corpórea (IMC) variou de 17,50 Kg/m2 a 

38,40 Kg/m2 com média e desvio padrão de 25,6 ± 5,6. Nos 

homens apenas 5 apresentaram um IMC acima da normalidade 

configurando sobrepeso ou obesidade. Já no grupo feminino, 8 

mulheres apresentaram IMC acima da normalidade sendo 

consideradas com sobrepeso ou obesas.  
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Em relação à via de administração da HD foi observado 

que 1 indivíduo fazia uso de cateter venoso central e 29 faziam 

uso de fistula arteriovenosa.  

3.1.1 Teste Sentar- Levantar(TSL) 

O resultado do TSL mostrou que os indivíduos realizaram 

uma média e desvio padrão de 10,4 ± 2,5 repetições (5-15 

repetições). Os homens realizaram uma média de 10 ± 2,9 

repetições enquanto que as mulheres realizaram média de 10 

± 2,1 repetições, não mostrando diferença entre os gêneros. 

Durante o teste os escores de fadiga pela escala de BORG 

variaram de 0 a 7 (antes do TSL) e de 0 a 4 (após o TSL); já em 

relação aos escores de dispneia a variação foi de 0 a 3 (antes 

do teste) e 0 a 4 (após o TSL). 

Não houve variações maiores que 20 bpm na FC antes e 

após a realização do teste, onde se manteve uma média de 88 

± 19 bpm. A PA que também foi aferida antes e depois do TSL 

diversificou em seus resultados, onde os valores iniciais da PA 

sistólica (PAS) variaram de 110 a 150 mmHg (134,3 ± 15,2) e 

da PA diastólica (PAD) entre 70 a 160 mmHg (94 ± 19,5), 

enquanto na aferição final, após o TSL, a PAS variou entre 90 

a 180 mmHg (138 ± 19,7) e a PAD variou de 80 a 100 mmHg 

(93 ± 9,15). Em relação à via de administração da HD foi 

observado que 1 indivíduo fazia uso de CVC e 29 faziam uso 

de FAV. 
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Tabela 1: Caracterização geral da população estudada. 

 

 

População total  

(n=30) 

Homens  

(n=15) 

Mulheres  

(n=15) 

Idade (anos) 43 ± 16 39 ± 12 47 ± 12 

IMC (kg/m2) 25,6 ± 5,9 24,7 ± 5,4 26,4 ± 6,5 

CA (cm) 90 ± 16 92 ± 15 88 ± 17 

PAS (mmHg) 138 ± 19 138 ± 25 137 ± 12 

PAD (mmHg) 93 ± 9,1 96 ± 10 90 ± 6 

FC (bpm) 88 ± 19 91 ± 21 85 ± 16 

SpO2 (%) 90± 8 90 ± 10 96 ± 2 

FC=Frequência cardíaca; SpO2=Saturação de oxigênio no sangue 

 

Correlação entre o TSL e dinamometria foi realizada. A 

correlação entre TSL e FPP-D obteve um valor estatisticamente 

significativo com r=0.38 e P =0.03 (Figura 1). Essa correlação 

mostra que quanto maior a força muscular periférica do 

indivíduo, representada aqui pela FPP, maior o número de 

repetições realizadas no TSL, o que pode ser denotado como 

melhor capacidade funcional. O mesmo não aconteceu com a 

correlação entre os resultados do TSL e da FPP-ND, onde r= 

0.30 e P=0.10. 

 
Figura 1: Correlação entre TSL e FPP-D. 
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Foi realizada correlação entre o TSL e os aspectos da 

qualidade de vida do SF-36. Houve correlação estatística 

apenas entre o TSL e o aspecto de CF, onde r=0.54 e P=0.002. 

Mostrando que quanto maior o escore de capacidade funcional 

maior é o número de repetições que esse indivíduo consegue 

realizar. Essa correlação pode ser observada na Figura 2. 

 
Figura 2: Correlação entre TSL e CF. 

Houve também correlação estatisticamente significativa 

entre TSL e idade dos participantes, a correlação mostrou um 

r= -0.35 e P=0.05, essa correlação mostra que quanto maior a 

idade ocorre uma queda no número de repetições executadas; 

observando homens e mulheres em separado, a significância 

estatística se repetiu apenas entre os homens com um r= -0.49 

e P= 0.05, em mulheres o valor de P= 0.71. 
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Figura 3: Correlação entre TSL e Idade. 

3.1.2 Dinamometria (DNM) 

 Os resultados da FPP- D e ND podem ser vistos na 

Tabela 2. É possível observar que a FPP-D é maior que o lado 

ND.  Após os cálculos realizados de acordo com as equações 

estabelecidas por Novaes, et al. (2009), foi observado que os 

indivíduos conseguiram atingir uma média de 63,7 ± 21 % da 

FPP- D predita e 66 ± 19 % da FPP-ND. Com esse dado é 

possível observar que os indivíduos obtiveram médias abaixo 

do que era esperado pelo predito para cada indivíduo.  
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Tabela 2 - Média e desvio padrão dos valores obtidos de força de preensão palmar 

dos membros dominante (FPP-D) e não dominante (FPP-ND). 

 População total 

(n=30) 

Homens 

(n=15) 

Mulheres 

(n=15) 

FPP-D 26,9 ± 10,8 32,9 ± 10,5 21 ± 7,6 

FPP - ND 25,2 ± 9,6 30,8 ± 8,8 19,6 ± 6,8 

 

3.1.3 Qualidade de vida – SF-36 

Os resultados da qualidade de vida podem ser 

visualizados na Tabela 3. Pela tabela, é possível observar que 

apesar das médias gerais do questionário terem sido maiores 

que 50, tanto para a população geral como também para 

homens e mulheres separadamente, os valores médios dos 

escores individuais é baixo. Analisando separadamente, os 

domínios limitação por aspectos físicos (LAF), Dor, Limitações 

por aspectos sociais (LAS) e aspectos sociais (AS) mostraram 

escores abaixo de 10, mostrando que esses quesitos foram os 

piores avaliados pelos pacientes. Os demais aspectos 

receberam pontuação acima de 10, porém abaixo de 50, o que 

denota pior qualidade de vida tanto pelos resultados isolados 

como pelos resultados gerais. 

 Foram realizadas comparações da média dos escores 

entre homens e mulheres e não foram observadas diferenças 

estatísticas entre essas médias, como podemos ver com os 

valores de P ≥ 0.05.  
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Tabela 3: Média e desvio padrão dos escores do questionário SF-36 

 Amostra 

total  

(n=30) 

Homens 

(n=15) 

Mulheres 

(n=15) 

Valor de 

P 

Pontuação 

geral SF-36  

59,7 ± 12,4 57,8 ± 11,4 61,5 ± 13,5 0,42 

Capacidade 

funcional 

23,6 ± 4,1 24,3 ± 4,2 23 ± 4 0,38 

Limitação por 

aspectos 

físicos 

4,6 ± 0,8 4,7 ± 1 4,5 ± 0,7 0,54 

Dor 9,1 ± 2,6 8,8 ± 2,8  9,5 ± 2,4 0,51 

Estado geral 

de saúde 

17,2 ±3,2 17,6 ± 2,3  16,9 ± 4 0,54 

Vitalidade 17,6 ± 3,6  18,2 ± 2,9 17 ± 4,2 0,37 

Aspectos 

sociais 

7,5 ± 1,9 7 ± 1,6 8 ± 2,2 0,17 

Limitação por 

aspectos 

emocionais 

4,4 ± 1,1 4 ± 1,1 4,8 ± 1 0,07 

Saúde mental 24 ± 5,1 24 ± 4,6 24,6 ± 5,7 0,75 

 

Compreende-se que, segundo Frazão et al. (2014) a IRC 

provoca mudanças psicológicas e física que desencadeaiam 

medo, tristeza e a redução da autoestima. Conforme Marinho et 

al. (2017), esse diagnóstico causa mudanças, restrições e 

alterações diretas na vida cotidiana e social do indivíduo que 

mesmo sob o tratamento de HD, objetivando prorrogar a vida, 
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não evita completamente as alterações oriundas e 

consequentes da doença e do tratamento, tornando o cotidiano 

do indivíduo inconstante e limitada, desencadeando desordem 

pessoal, familiar e social. Poersh et al. (2015) dizem que, devido 

as manifestações clínicas e suas consequencias, a IRC possui 

considerável impacto negativo sobre a QV dos indivíduos 

acometidos. Vale ressaltar que, segundo Frazão et al. (2014), a 

QV é a percepção individual do próprio estado de vida 

analisando pelos aspectos de saúde, satisfação, expectativas e 

preocupações frente à condição em que vivem. Ghiase et al. 

(2018) afirmam que essas percepções da QV se diferem em 

cada indivíduo devido ao nível e a forma de impacto que a 

doença tem em cada um deles.  

Poersh et al. (2015) falam que os indivíduos com este 

diagnóstico submetidos à HD apresentam redução da 

capacidade funcional e redução da tolerância ao exercício pelo 

descondicionamento físico, o que limita e compromete 

diretamente a realização das atividades de vida diária (AVD’S), 

prejudicando a saúde e o estado psicológico dos mesmos. 

Rocha et al. (2010) dizem que os indivíduos com esse 

diagnóstico e submetidos a este tipo de tratamento dialítico 

sofrem com diversos danos em suas estruturas 

musculoesqueléticas oriundas do acúmulo de toxinas urêmicas 

que comprometem a função muscular e desencadeiam, no 

decorrer do tratamento, fraqueza muscular generalizada, fadiga 

e astenia. Vale enfatizar que, conforme Pinto et al. (2015), a 

mensuração da FPP nesses pacientes também é alterada 

devido a presença da FAV implantada no membro (se este for 

o dominante) desencadeando maior limitação e declínio de sua 

função. Segundo Mattioli et al. (2015) o lado dominante do 
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indivíduo influencia diretamente no resultado da FPP, visto que 

este já possui maior força no membro dominante do que o 

membro não dominante independente de acometimento 

patológico ou não. 

Dipp et al. (2010) também afirmam que a IRC afeta de 

modo negativo a capacidade funcional e acrescenta que tal 

resultado pode, de fato, estar associado à diminuição da força 

muscular periférica oriundos da IRC, como evidenciado nos 

indivíduos analisados em seu estudo, corroborando assim com 

os resultados encontrados em nossa população. Barros et al. 

(2013) também concordam com o exposto quando afirmam que 

a HD aumenta a expectativa de sobrevida do indivíduo, mas 

que este também é um fator que compromete a capacidade 

funcional do indivíduo visto que o seu cotidiano monótono e 

restrito limita-o em suas AVD’s desencadeando a redução da 

capacidade funcional e causando alterações físicas como a 

atrofia muscular, fraqueza, cansaço e edema de membros, dor 

lombar, entre outros sintomas que ocasionam não só o 

comprometimento físico, mas também o seu desempenho e, 

cada vez mais, a sua capacidade funcional. 

Sendo assim, os achados da nossa população 

mostraram que o desempenho no TSL-30s é diretamente 

proporcional a capacidade funcional do indivíduo que por sua 

vez também é proporcional à força muscular periférica do 

mesmo. 

A limitação desse estudo foi quanto ao pouco tempo de 

espera pré-diálise em que os indivíduos permaneciam 

disponíveis para participar da pesquisa, limitando o tempo de 

contato entre o avaliador e o avaliado para diálogo e realização 
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dos testes e reduzindo a quantidade de participantes avaliados 

por dia. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os achados é possível concluir que a 

amostra possui queda na capacidade funcional, representada 

pelo TSL-30s e pelo escore de CF do SF-36; como também, 

queda da força muscular periférica, visto pela redução da FPP 

quando comparado a estudos com população saudável. 

Adicionalmente, pode-se observar a correlação entre o declínio 

da capacidade funcional, da força muscular periférica e da QV 

oriundos tanto do diagnóstico como também do tratamento 

dalítico ao qual o indivíduo é submetido. Esses resultados e 

fatores são aspectos importantes para nortear a criação de 

estratégias que visem a manutenção do status funcional do 

paciente e contribuam para uma melhor sobrevida e qualidade 

de vida dos mesmos. A fisioterapia representa uma ferramenta 

de auxílio no tratamento e acompanhamento de pacientes em 

hemodiálise visando manutenção da força muscular periférica e 

da capacidade funcional objetivando melhorar os aspectos 

comprometidos por essas limitações e assim facilitar as AVD’s 

e melhorar a qualidade de vida.  
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RESUMO: A Síndrome da Imobilidade caracteriza-se como um 
conjunto de alterações fisiológicas que ocorrem no indivíduo 
restrito ao leito. O presente estudo tem como objetivo conhecer 
a concepção de cuidadores de idosos residentes em 
instituições de longa permanência acerca da síndrome da 
imobilidade ao leito. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
exploratória, de corte transversal e abordagem qualitativa. 
Participaram do presente estudo 26 cuidadores formais de 
idosos, atuantes em 3 instituições de longa permanência. Para 
a coleta de dados, utilizou-se um roteiro semiestruturado, 
composto com questões fechadas envolvendo os conceitos e 
dos critérios de identificação da Síndrome da Imobilidade. Os 
dados empíricos foram analisados por meio da técnica de 
Análise de conteúdo Categorial Temática. Através da análise 
dos dados empíricos, emergiram duas categorias temáticas: (1) 
Visão da Síndrome da Imobilidade como complicação ao 
envelhecimento; (2) Importância do conhecimento sobre a 
Síndrome da Imobilidade. Verificou-se que há uma incoerência 
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entre o relato dos cuidadores que alegam ter realizado algum 
tipo de capacitação para trabalhar com o idoso. Os achados do 
presente estudo expõe a necessidade da implementação de 
políticas públicas voltadas a capacitação dos cuidadores 
formais de idosos institucionalizados, conforme orientação da 
Política Nacional de Saúde da pessoa Idosa, possibilitando 
dignidade, preservação da identidade biográfica e qualidade 
aos anos acrescidos pela passagem do tempo. 
Palavras-chaves: Idoso. Imobilismo. Cuidador. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Estatuto do Idoso (2003), o 

envelhecimento da população é um fenômeno mundial, que nos 

anos mais recentes, ganha maior importância nos países em 

desenvolvimento. 

As causas do comprometimento da mobilidade são 

numerosas, e multifatoriais, podendo estar relacionada com 

alterações fisiológicas. 

Segundo Papaléo Netto (2002), várias alterações 

fisiológicas associadas com o envelhecimento por si só podem 

contribuir para a perda da mobilidade: diminuição da força 

muscular, modificações articulares, lentificação de respostas 

motoras, déficit proprioceptivo, alterações visuais e auditivas, 

alterações nos sistemas cardiovascular e respiratório, etc. 

Diversas são as patologias que levam o idoso à 

imobilidade, podendo evoluir para a síndrome, como: doenças 

osteoarticular, cardiorrespiratória, vascular, muscular, 

neurológica, psíquica, dos pés, iatrogenia medicamentosa e 

déficit neurossensorial (LEDUC, 2006). 

A imobilidade prolongada gera deterioração funcional 

progressiva dos vários sistemas. As consequências da 
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imobilidade no leito são: redução da massa muscular e perda 

de força; redução da mobilidade articular e desenvolvimento de 

contraturas; perda de massa óssea (desmineralização óssea), 

osteoporose; alterações cardiovasculares (frequência cardíaca, 

pressão arterial, sobrecarga cardíaca, hipotensão ortostática, 

tromboembolismo); alterações respiratórias comprometimento 

do sistema urinário alterações gastrointestinais; desnutrição; 

desenvolvimento de úlceras de pressão, dermatites, infecções 

cutâneas; e até alterações neurológicas. 

Estas repercussões da ausência de movimentação 

dependerão do tempo de instalação da imobilidade e da 

susceptibilidade de cada indivíduo, cada alteração pode-se 

manifestar em maior ou menor intensidade e não 

necessariamente todas serão encontradas em um mesmo 

momento. Mas de toda forma, essas alterações tornam os 

idosos mais frágeis e dependentes de atenção e cuidados 

especiais.  

Segundo a maioria dos biogerontologistas, o 

envelhecimento é definido como um processo pelo qual todo ser 

humano passa ao longo da vida, que tem seu início com a 

conceição e termina com a morte. 

 

 

ANALOGIA DOS CUIDADOS EM RELAÇÃO À SÍNDROME 

DA IMOBILIDADE 

 

A Síndrome da Imobilidade é caracterizada por um 

conjunto de sinais e sintomas causados por longos períodos em 

decúbito, trazendo prejuízos aos sistemas osteomuscular, 

cardiorrespiratório, digestivo, tegumentar, urinário e danos 
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psicológicos, repercutindo negativamente sobre o organismo do 

indivíduo (FERNANDES et.al. 2014). 

Dessa forma, os idosos dependentes e que se 

enquadram na Síndrome da Imobilidade, passam a necessitar 

de alguém para auxiliá-los em atividades que antes pareciam 

de simples execução. Dessa necessidade, surge a figura do 

cuidador que, em muitos casos, passa sob um olhar desatento 

e sem a devida capacitação, resultando em desgaste tanto para 

o ser cuidado, quanto para o cuidador (GARBIN et.al., 2010).  

O termo "cuidar" denota uma ação dinâmica, pensada, 

refletida; já o termo "cuidado" sugere a conotação de 

responsabilidade e de zelo; portanto, o processo de cuidar é a 

forma como se dá e se transfere o cuidado; é um processo 

interativo, que desenvolve ações, atitudes e comportamentos 

com base no conhecimento científico, na experiência, intuição 

e tendo como ferramenta principal o pensamento crítico, sendo 

essas ações e/ou outros atributos realizados para o ser 

cuidado, no sentido de promover, manter e/ou recuperar sua 

dignidade humana (SANTOS, 2001). 

Sabe-se que os cuidados de muitos idosos são de 

responsabilidade das famílias; porém, nem sempre a família 

apresenta condições emocionais e/ou financeiras para esse 

cargo, principalmente diante da associação das mudanças 

biopsicossociais advindas com a velhice e os agravos 

incapacitantes, necessitando assim de apoio das Instituições de 

Longa Permanência (ILP). Conceitualmente, são instituições 

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, 

destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições 

de liberdade, dignidade e cidadania (ANVISA, 2005). 
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O conhecimento adequado a respeito da SI e a presença 

de cuidadores bem qualificados aumentam as chances de 

prevenção dos danos causados pela síndrome e suas 

complicações. 

A Síndrome da Imobilidade, apesar de acometer muitos 

idosos, ainda não é claramente definida na literatura científica 

nem é objeto amplo de investigação entre os pesquisadores na 

área de Geriatria e Gerontologia. Tendo em vista a importância 

de cuidados especializados aos idosos acometidos por esta 

síndrome, faz-se necessário estimular a reflexão sobre a 

referida condição patológica. Incentivar o reconhecimento 

precoce de sua instalação por parte dos profissionais, que 

gerenciam os cuidados ao idoso institucionalizado, justificando 

assim o referido trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de 

corte transversal e abordagem qualitativa. Participaram do 

presente estudo 26 cuidadores formais de idosos, atuantes em 

três instituições de longa permanência. Para a coleta de dados, 

utilizou-se um roteiro semiestruturado, composto com questões 

abertas e fechadas, a cerca dos conceitos e dos critérios de 

identificação da Síndrome da Imobilidade. Os dados 

quantitativos coletados foram agrupados no programa Windows 

Excel e apresentados por meio de tabelas; os dados empíricos 

foram analisados por meio da técnica de Análise de conteúdo 

Categorial Temática. 

No processo de envelhecimento, o idoso sofre 

modificações biológicas, fisiológicas, cognitivas, patológicas e 

socioeconômicas, necessitando, portanto, de atenção especial. 
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Torna-se essencial que os profissionais de saúde tomem 

consciência dos fatores determinantes desse processo, 

compreendendo sua complexidade e magnitude, atuando em 

prol da promoção da saúde desse idoso (MARTINS, 2007). 

A condição de imobilidade e o conjunto de 

consequências que dela decorre - Síndrome da Imobilidade ou 

Síndrome da Imobilização - constituem uma causa importante 

de perda de qualidade de vida do indivíduo idoso. É um 

problema de prevalência significativa nas faixas etárias mais 

altas e está relacionada à perda de independência funcional 

(CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETTO, 2005).  

A Síndrome da Imobilidade (SI) caracteriza-se como um 

conjunto de alterações fisiológicas que ocorrem no indivíduo 

restrito ao leito por um determinado período de tempo. As 

causas do comprometimento da mobilidade são numerosas, e 

não raramente, no mesmo indivíduo a imobilidade é 

multifatorial, podendo estar relacionada com alterações 

fisiológicas próprias do envelhecimento ou a patologias 

(FREITAS et.al., 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica 

dos cuidadores que participaram da pesquisa. Observou-se 

predominância do sexo feminino (n=23; 88,5%), com faixa 

etária entre 31 a 40 anos (n=10; 38,5%), tendo o ensino médio 

(n=16; 61,5%) como escolaridade referida pela maioria dos 

entrevistados. Em relação à renda, houve uma unanimidade 

entre os participantes, os quais informaram que seus proventos 

como cuidadores de idosos não ultrapassaram valores 

referentes a 1 salário mínimo vigente (26; 100%). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica entre os cuidadores 

de idosos de instituições de longa permanência, do município de 

João Pessoa (n=26) 

Variáveis  n (%) 

Sexo  

   Feminino 23 (85,5) 

   Masculino 3 (15,5) 

Faixa etária  

   21 a 30 anos      6 (23,1) 

   31 a 40 anos   10 (38,5) 

   41 a 50 anos 7 (26,9) 

   51 a 59 anos    2 (7,7) 

   60 a 70 anos 1 (3,8) 

Nível de Instrução  

   Nível médio 16 (61,5) 

   Nível técnico  9 (34,6) 

   Outros  1 (3,8) 

Tempo de experiência   

   Menos de 12 meses 10 (38,5) 

   Entre 1 a 3 anos 3 (11,5) 

   Mais de 6 anos 13 (50,0) 

Total 26 (100) 

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 
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Os resultados desse estudo foram superiores aos 

observados por Ribeiro (2008), que encontrou 87,8% de 

mulheres entre os cuidadores de idosos; aproximando-se dos 

resultados encontrados por Mello (2001) que verificou 95,3% de 

mulheres entre os cuidadores de idosos de Porto Alegre. 

Diversos autores observaram maior participação das mulheres 

nos cuidados aos idosos. Assim, as raízes históricas e culturais 

do cuidar podem explicar a expressiva presença feminina 

observada entre os cuidadores neste estudo. De acordo com a 

literatura, o predomínio do sexo feminino, desempenhando 

papéis de cuidado com o idoso, tem sido constante. Isto pode 

ser atribuído ao fato de que a sociedade, por meio de sua 

cultura, imputa à mulher o papel de cuidar (NAKATANI et al., 

2003).  

Mello (2001) observou uma média de idade de 36 anos 

entre cuidadores de instituições privadas de Porto Alegre. 

Segundo os autores, tal fato deve-se à exigência física dessa 

função. Assim, a idade é um aspecto importante na atividade de 

cuidador, pois a dependência dos idosos, principalmente em 

relação à Atividade de Vida D, demanda esforço físico daqueles 

que atuam nesta função.  

A variável idade pode influir duplamente na atividade de 

cuidadores de idosos, é importante considerar, entretanto, que 

profissionais mais experientes podem contribuir em outros 

aspectos do bem-estar e da qualidade de vida do idoso, uma 

vez que o cuidado é influenciado por crenças, valores e 

experiências vividas na trajetória de vida pessoal e profissional 

(RIBEIRO, 2008). 

Em estudo realizado por Saliba (2007), observou-se que 

5,55% não concluíram o primeiro grau, mais de 60% concluíram 

o segundo, 83,3% possuem curso técnico de auxiliar de 
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enfermagem, e 16,7% não apresentam qualquer tipo de 

formação técnica. O grau de escolaridade é de extrema 

importância, uma vez que a falta deste pode interferir, direta ou 

indiretamente, na prestação de cuidados ao idoso. Há uma 

queda na qualidade do serviço prestado, pois o cuidador 

necessita seguir dietas, prescrições e manusear medicamentos 

(NAKATANI et al., 2003).  

Vale ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde, o 

maior percentual de dependência dos idosos se dá em relação 

às Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), 

consequentemente a maior necessidade de auxílio dos idosos 

é em relação a estas funções. Portanto, cuidadores com menor 

formação poderão restringir a autonomia de idosos 

dependentes para as AIVD (BRASIL, 2006). 

Nesse estudo, observou-se que 100% dos cuidadores 

recebem apenas um salário mínimo. Já em estudos realizados 

por Ribeiro (2008), a remuneração dos cuidadores de idosos 

das instituições filantrópicas e privadas foi semelhante, sendo 

que “Até dois salários mínimos” foi a faixa salarial mais comum, 

independentemente da modalidade da instituição. A baixa 

remuneração pode levar os cuidadores a buscar uma forma de 

complementação salarial, contribuindo para o stress destes 

profissionais e uma baixa qualidade na assistência ao idoso 

institucionalizado. 

Com relação ao tempo de serviço foi observado que 

n=13 (50%) dos entrevistados relataram mais de 06 anos de 

experiência como cuidadores de idosos institucionalizados; o 

cuidador que possui menos tempo de trabalho exerce essa 

atividade entre um a três meses (n=3; 11,5). Os resultados 

desse estudo aproximaram-se aos de Ribeiro (2008), 

observando que a maioria dos cuidadores trabalhavam há 
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menos de 5 anos nestes locais, independentemente da 

modalidade.  

Em estudo realizado por Saliba (2007), os cuidadores 

trabalham em média há 3,13 anos nas instituições, sendo que 

o cuidador que possui menos tempo de trabalho exerce essa 

atividade há três meses, o mais experiente há 11 anos, 

corroborando com os achados da presente pesquisa. O tempo 

de trabalho do cuidador deve ser avaliado com cautela, uma vez 

que a atividade exercida por ele é deveras desgastante e a 

tarefa de cuidar de um adulto dependente implica riscos de 

tornar o cuidador doente e igualmente dependente 

(CERQUEIRA, 2002). 

Com relação aos motivos para atuação, os entrevistados 

relataram que buscaram esse nicho de atuação por afinidade à 

área de cuidado ao idoso, em sua maioria (n=21; 81,5%).  

Em pesquisa realizada por Saliba (2007), mais da 

metade (61,11%) relatou ter iniciado o trabalho na área por 

necessidade, não por afinidade. Esta circunstância é 

preocupante devido ao fato de que a procura por essa atividade 

laborativa com ausência de afinidade pode comprometer a 

qualidade da assistência prestada ao idoso, além de aumentar 

os riscos de violência contra os internos. É necessário salientar, 

também, a necessidade de estímulos voltados a proporcionar 

um desempenho satisfatório do cuidador, para que o 

desenvolvimento de suas atividades não caia na chamada 

"rotina", e ele esqueça que, do outro lado, há um ser humano, 

passível de estímulos e sentimentos.  

Cuidado significa, então, desvelo, solicitude, diligência, 

zelo, atenção, bom trato, sendo o mais importante objeto de 

estudo da Gerontologia. Nesta perspectiva, cuidar, mais que um 

ato, é uma atitude, estando correlacionado com as experiências 
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entre o cuidar e o ser cuidado. 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). 

Os participantes também foram questionados a respeito 

dos conceitos básicos em relação à velhice e ao 

envelhecimento, como também em relação à Síndrome da 

Imobilidade. A tabela que se segue (Tabela 2) apresenta o nível 

de conhecimento dos cuidadores a cerca dessas temáticas. 

 

Tabela 2 - Verificar o nível de conhecimento sobre 

envelhecimento e sobre a SI (n=26) 

Variáveis n (%) 

Nível de conhecimento sobre 

envelhecimento 

 

   Amplo e satisfatório 6 (23,1) 

   Razoável  20 (76,9) 

Nível de conhecimento sobre 

a Síndrome da Imobilidade ao 

Leito 

 

   Com conhecimento 7 (26,9) 

   Desconhecem a SI  19 (73,9) 

Total  26 (100) 

*SI - Síndrome da Imobilidade 

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 
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Pôde-se verificar que uma grande parte dos cuidadores 

desconhecem os conceitos básicos sobre velho, velhice e 

envelhecimento, bem como as suas características, talvez por 

falta de capacitação dos cuidadores ou por atribuição de 

prioridade equivocada a questões de saúde. Em complemento, 

observou-se entre os achados da pesquisa, que 73,1% (n=19) 

dos cuidadores desconhecem a Síndrome da Imobilidade.  

A falta de informação sobre o processo de 

envelhecimento, assim como as diversas nuances, pode ser 

apontada como uma das responsáveis pela carência de ações 

no cuidado prestado por parte dos cuidadores, sendo 

necessária a capacitação destes para lidar com idosos, pois, 

durante o processo de contratação não são exigidos, pré-

requisitos relativos à formação. 

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (2006), entre os itens prioritários para uma pactuação de 

estratégias que possibilitem a valorização do cuidado 

humanizado ao indivíduo idoso, estão: o financiamento de 

meios para qualificação e capacitação de recursos humanos, 

ampliando a qualidade técnica dos profissionais de saúde do 

SUS na atenção à pessoa idosa. 

 Antagonicamente ao nível de conhecimento insatisfatório 

dos cuidadores de idosos a cerca da velhice e da Síndrome da 

Imobilidade, observou-se que os entrevistados relataram ter 

realizado alguma capacitação para atuar com idosos (n=19; 

73,1%). As incoerências entre o nível de conhecimento e a 

capacitação referida demonstram fragilidades e insuficiências 

na formação de cuidadores capacitados para lidar com as 
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demandas específicas que tangem o envelhecimento e suas 

facetas senescentes ou senis. 

 Com a finalidade de aprofundar a visão dos cuidadores 

a respeito da Síndrome da Imobilidade, os discursos foram 

analisados com a técnica de Análise de Conteúdo Categorial 

Temática, proposta do Bardin (2009). As unidades semânticas 

de maior repetição e intensidade entre os discursos coletados 

deram origem a duas categorias de significados e sentidos a 

cerca da temática escolhida, a saber: (1) Visão da Síndrome da 

Imobilidade como complicação ao envelhecimento; (2) 

Importância do conhecimento sobre a Síndrome da Imobilidade. 

 

CATEGORIA 1: VISÃO DA SÍNDROME DA IMOBILIDADE 

COMO COMPLICAÇÃO AO ENVELHECIMENTO 

 

Para os participantes que construíram essa categoria 

(n=11) a Síndrome da Imobilidade é uma complicação das 

doenças que afetam o processo de envelhecimento. Para 

46,1% dos entrevistados (n=12), a Síndrome da Imobilidade é 

uma síndrome multifatorial, caracterizada pelo conjunto de 

alterações fisiológicas que ocorrem no individuo que se 

encontra restrito ao leito por um determinado período. Apenas 

para 03 dos participantes, a SI trata-se de uma doença que 

acomete o sistema cardiorrespiratório deixando o paciente 

restrito ao leito. 

Quando questionados a respeito de como prevenir a SI, 

apenas 03 cuidadores não souberam responder. No entanto, 16 

participantes acertadamente elencaram estratégias para 

prevenção da referida síndrome em idosos. Os discursos que 

ilustram esse ideário são bem representados nas palavras do 
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participante E16, com formação de nível médio e mais de 8 

anos de experiência no cuidado ao idoso:  

 

[...] Exercícios com eles, 

conversas, pois quanto mais 

parados eles vão ficar rígidos 

[...] (E16) 

 

Esse conceito a respeito do movimento como forma de 

cuidado e prevenção da SI é reforçado nas falas dos 

participantes a seguir. 

 

[...] Muito cuidado, sempre 

mudar o paciente de posição 

[...] (E25) 

[...] Acredito que com 

alongamentos e mudanças de 

decúbito [...] (E4) 

 

 Verificou-se também que dos 16 participantes que 

responderam da forma esperada, 10 reconheceram a 

importância das mudanças de decúbito na prevenção da SI, 

conforme ilustra o participante E8 de qualificação técnica, 

exercendo a função de cuidador de idosos há mais de 7 meses:  

 

[...] Através da cinesioterapia 

podemos impedir a SI e 

diminuir o tempo gasto com o 

cuidado ao longo do tempo. Ter 

cuidado com o toque, fazer 

trocas posturais, exercícios 
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diários, manter a pele hidratada 

e seca [...] 

 

Com relação às características mais comuns na 

Síndrome da Imobilidade, os cuidadores revelaram em seus 

discursos que as mais comuns são: paciente anda e comunica-

se com dificuldade; úlceras de decúbito e disfagia. Isso revela 

um breve conhecimento a respeito da S.I. por parte dos 

cuidadores, que talvez tenha sido repassado por profissionais 

da equipe multidisciplinar ou em decorrência da própria 

experiência na prática com idosos acamados. 

Observou-se que muitos dos cuidadores atribuiram 

algumas características à doença base dos idosos que os 

mesmos cuidavam, e não a síndrome em si.     

Para Leduc (2002), os critérios que enquadram os 

indivíduos na S.I. são divididos 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 enquadrado na S.I. deve apresentar 

duas características do critério maior e pelo menos três do 

critério menor. 

 

CATEGORIA 2: IMPORTÊNCIA DO CONHECIMENTO 

SOBRE A SÍNDROME DA IMOBILIDADE 

 

Os relatos dos participantes indicam a necessidade da 

discussão, elaboração e implementação de políticas públicas 

intersetoriais voltadas à capacitação dos cuidadores de idosos 
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das instituições de longa permanência da grande João Pessoa, 

conforme os discursos abaixo. 

 

[...] É difícil evitar (a SI) quando 

a pessoa já tem tendência [...] 

(E21). 

[...] A família e os médicos é 

que podem prevenir [...] (E26). 

 

Ribeiro (2009) ressalta a relevância da formação dos 

cuidadores, pois por mais que o cuidado ao idoso seja 

influenciado por valores, crenças e experiências vividas, ele 

necessita habilidades técnicas do profissional, sob o risco de 

gerar iatrogenias. 

Terra (2017), enfatiza a importância da capacitação do 

cuidador, para que possa desempenhar esse papel com 

excelência, facilitando a qualidade de vida do idoso e agindo 

junto aos profissionais de saúde. Em estudo feito por Silva 

(2015), concluiu-se a necessidade da qualificação do cuidador, 

para que este possa incluir na sua prática profissional, 

segurança, efetividade, eficiência e atenção centrada ao idoso. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou o nível de conhecimento acerca 

da síndrome da imobilidade ao leito por cuidadores de idosos 
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institucionalizados. Tratou-se de uma pesquisa de campo 

descritiva, exploratória e transversal, de abordagem qualitativa. 

Depois de analisar o nível de conhecimento desses 

cuidadores de idosos, observou-se que há uma deficiência 

muito grande, pois, mesmo os cuidadores com alguma 

capacitação, não souberam identificar a síndrome e suas 

características, mostrando uma vulnerabilidade na formação 

dos mesmos. 

Ressaltando que entre 26 dos entrevistados, 19 deles 

desconhecem a Síndrome da Imobilidade e 20, tem um nível de 

conhecimento razoável, em relação ao conceito de 

envelhecimento. 

Os resultados apresentados indicam a necessidade de 

uma melhor capacitação desses profissionais das instituições 

de longa permanência de João Pessoa, a implantação de 

políticas de capacitação, com gestores que promovam 

programas e oficinas que abordem os temas pertinentes à 

promoção da saúde e bem estar dos idosos. 
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RESUMO: O envelhecimento pode ser compreendido como um 
conjunto de alterações, as quais podem ocasionar perda da 
cognição e levar a quadros depressivos.O objetivo deste estudo 
foi comparar o desempenho cognitivo e o nível de depressão 
entre dois grupos de idosos. Trata-se de uma pesquisa de 
campo, exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa. A 
amostra foi composta por 60 idosos, com idade ≥ 60 anos, 
divididos em G1 – Grupo de Paulista; e G2 – Grupo de Patos. 
Foram utilizados os formulários: biodemográfico, Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica (GDS). 
Os dados foram analisados com o SPSS 21.0. Os idosos 
exibiram idade média de 66,75 (DP=5,091) anos, a maioria 
eram 95,0% (n= 57) mulheres, 41,7% (n=25) encontravam-se 
casados, 58,4% (n=35) tinham apenas ensino fundamental, e 
71,7% (n=43) dos idosos moravam com famíliares. Na 
avaliação do MEEM, o G1 apresentou (M=21,23; DP=3,663) e 
G2 (M=24,80; DP=3,686), demonstrando assim diferença 
estatísticas entre eles (p=0,001). Quanto ao GDS, os valores 
obtidos nos dois grupos G1 (M=2,26; DP=2,133) e G2 (M=2,72; 
DP=2,170) foram considerados psicologicamente normais, sem 
depressão, porém, não apresentou  significância (p= 0,4141). 
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Conclui-se que a participação de idosos, em grupos de 
incentivo à saúde, tem influência sobre as funções cognitivas e 
a depressão e é sugestiva de uma qualidade de vida mais 
satisfatória e tornando o idoso mais independente. 
Palavras-chave: Idoso. Cognição. Depressão. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da nação é indicado como uma das 

questões primordiais do século XXI (CABRAL et al., 2013). As 

transformações demográficas e o crescimento da expectativa 

média de vida da população estabelecem múltiplos estímulos 

aos sujeitos e à comunidade, transparecendo-se, a nível 

peculiar, no aumento da velhice, e a nível público, nas 

oscilações e necessidades dos vínculos sociais e familiares, do 

mesmo modo que pelas complicações econômicas (POCINHO, 

2014). 

As patologias crônico-degenerativas são decorrentes, 

em parte, das causas de ameaça à saúde, aglomerados no 

decorrer dos anos, por exemplo, fumo, sedentarismo, álcool, 

automedicação, entre outros. Diabetes mellitus e hipertensão 

arterial têm evidenciado grandes predomínios em cidadãos 

idosos, nos últimos anos. Essas alterações, no tipo da 

morbidade populacional, vêm seguidas de crescimento, na 

ocorrência de doenças incapacitantes, crônicas e 

degenerativas, que acabam em subordinação e são agravadas 

pelas reclamações de dor (LOPES et al., 2014). 

Conforme Costa (2011) o envelhecimento se atribui a um 

episódio fisiológico do comportamento social ou cronológico. É 

um processo biopsicossocial de retrocesso, perceptível em 

todos os seres vivos, apresentando-se na perda da capacidade 

ao longo da vida, devido à influência de inúmeras variáveis, 
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como a genética, danos acumulados e estilo de vida, além de 

alterações psicoemocionais. 

O envelhecimento do ser humano normalmente é 

seguidoda fragilização da  figura  idosa nas condições 

biopsicossociais, atenuando-se nas habilidades adaptativas do 

idoso, frente às atuais vivências, às transformações sociais e 

familiares, e às operações dos exercícios laborativos. Por isto 

aponta modificações no estilo de vida, considerando o idoso 

vinculado  ao  ambiente  familiar, principalmente   de seus 

cuidadores, conservando uma ligação de submissão, o que 

poderá influenciar na sua qualidade de vida (ALMEIDA, 2016). 

 De acordo com Bottino et al. (2008), a sucessão de 

envelhecimento é seguido de declive em várias competências 

físicas e cognitivas, podendo assim contribuir para a depressão. 

O termo cognição condiz à faixa de desempenho intelectual 

humano, envolvendo percepção, atenção, memória, raciocínio, 

tomada de decisões, solução de problemas e formação de 

estruturas complexas do conhecimento. O imenso obstáculo 

acerca quanto ao envelhecimento é o limite entre 

modificações cognitivas normais e patogênicas. Algumas das 

competências cognitivas se alteram em relação ao tempo e a 

medida que  outras continuam  inalteradas (MORAES; 

MORAES; LIMA, 2010). 

Verifica-se, clinicamente, lentificação no processamento 

cognitivo, diminuição da atenção, maior complexidade no 

resgate dos conhecimentos aprendidos e redução da memória 

prospectiva e da memória contextual. As informações 

estocadas não são atingidas, e sim a avaliação e comparação 

dos conhecimentos que vão continuamente ao cérebro, com as 

memórias. A agilidade na qual o conhecimento é sucedido, 

retrata a mudança mais evidente do idoso. A lentidão cognitiva 
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influencia todas as outras funções e pode ser encarregado pelo 

déficit cognitivo em idosos MORAES; MORAES; LIMA, 2010). 

A cognição apresenta relação direta com a depressão, 

em razão disso, quando ocorre diminuição dos reflexos 

cognitivos, o idoso está mais propenso a desenvolver um 

quadro depressivo. 

A depressão é um distúrbio psiquiátrico mais popular 

entre os idosos, constantemente sem identificação e sem cura. 

Ela prejudica seu bem-estar, acrescendo o volume econômico 

por suas dificuldades diretas e indiretas e, é capaz de levar a 

vertentes suicidas (OLIVEIRA; GOMES; OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com Campos et al. (2016), em caráter mais 

amplo, envelhecimento saudável é um recurso constante de 

aprendizado e proeza pessoal, tendo como propósito a 

liberdade e a independência dos idosos. Esse decurso abrange 

também o equilíbrio da relação entre as diversas variáveis da 

vida do idoso: saúde física e mental, independência e 

autonomia nas práticas da vida diária, participação e apoio 

social, relação e suporte familiar e autonomia econômica. 

Nessa concepção, o envelhecimento bem-sucedido 

pode ser compreendido desde três elementos: a) mínima 

possibilidade de patologia, b) elevação da capacidade funcional 

física e cognitiva e c) compromisso social ágil junto à estrutura 

social. A obtenção desses motivos solicita o impulso do 

envelhecimento com qualidade de vida, evidenciando-se os 

pontos de vista preventivos e auxiliares de grande significância 

entre a sociedade idosa (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008). 

Os grupos de convivência apresentam incentivos para a 

reparação do estado físico e cognitivo, que pode ser através da 

execução de dinâmicas manuais, artesanais, culturais, 

artísticas e da concretização de métodos de movimentos 

grupais e da dança. Dessa maneira, o grupo apresenta à 
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pessoa idosa um incremento significativo no apoio social. Na 

velhice, tanto os meios como as intervenções tem necessidade 

de ser focada a satisfação e a qualidade de vida dos sujeitos 

que envelhecem (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008). 

Segundo Tahan e Carvalho (2010), os exercicios físicos, 

de recreação e o contato grupal colaboram para a continuidade 

da estabilidade biopsicossocial do idoso, além de reduzir 

possíveis contestações ambientais e pessoais. O bem-estar 

propiciado pela cooperação do idoso em atividades grupais 

favorece para que ele tenha trocas de experiências e 

informações para a importância do autocuidado. 

De acordo com Almeida et al. (2006) a atribuição do 

fisioterapeuta na atenção à saúde do idoso vai a partir de 

perspectivas educacionais e preventivos, como o 

reconhecimento de idosos suscetíveis e o acompanhamento da 

sua habilidade físico-funcional, até dimensões de reabilitação 

naqueles idosos instáveis e com deficiências funcionais que os 

impossibilitam de se sujeitar a um recurso de reabilitação de 

forma ambulatorial. 

Neste pespsctiva, o presente estudo apresentou como 

objetivo comparar o desempenho cognitivo e o nível de 

depressão entre dois grupos de idosos ativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 TIPO E LOCAL DE ESTUDO 

 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo, 

exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa, 

relacionada ao desempenho cognitivo e o nível de depressão 

em idosos. 
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A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a junho 

de 2018, com idosos participantes de grupos de incentivo a 

saúde, sendo um no município de Paulista e outro no município 

de Patos, ambos no Estado da Paraíba. 

 

 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

A pesquisa foi composta por 60 idosos ativos, 

participantes de dois grupos de incentivo à saúde, sendo o 

Grupo I (GI) localizado no município de Paulista (n=35) e o 

Grupo II (GII) em Patos (n=25), ambos, no estado da Paraíba. 

O Grupo I do qual foram selecionados os idosos ativos 

realizam atividades de promoção a saúde como: dança, 

atividades lúdicas, ações educativas, se reunindo duas vezes 

durante a semana. O Grupo II realiza Fisioterapia Aquática, 

também realindo duas vezes por semana. Ambos os grupos 

consistem em uma experiência de promoção á saúde, 

objetivando contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos 

idosos participantes. 

 

 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Como critérios de inclusão na pesquisa foi necessário ter 

idade igual ou superior a 60 anos, apresentarem baixo ou 

nenhum déficit cognitivo, que possuam autonomia, e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Como critérios de exclusão, ter participação menor que 

6 meses no grupo e frequência inferior a 75% das atividades 

desenvolvidas pelo grupo. 
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 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 

 

No que tange aos instrumentos aplicados, estiveram: um 

Formulário Biodemográfico, Mini Exame do Estado Mental - 

MEEM, Escala de Depressão Geriátrica - GDS, com os dois 

grupos de incentivo à saúde de idosos. Os mesmos são 

descritos abaixo: 

Perfil biodemográfico 

Os idosos aprovados no critério de seleção foram 

inicialmente submetidos à avaliação biodemográfica, por meio 

de questões objetivas que consideraram: idade, sexo, estado 

civil, escolaridade, profissão, e condição de moradia. 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

Segundo Chaves (2008) o MEEM é o instrumento mais 

utilizado mundialmente,e já foi validado para a população 

brasileira. Fornece informações sobre diferentes parâmetros 

cognitivos, contendo questões agrupadas em sete categorias, 

cada uma delas planejada com o objetivo de avaliar "funções" 

cognitivas especificas como a orientação temporal (5 pontos), 

orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 

pontos), atenção e calculo (5 pontos), recordação das três 

palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). O escore do MEEM pode variar de 

um mínimo de 0 pontos, o qual indica o maior grau de 

comprometimento cognitivo dos indivíduos, ate um total máximo 

de 30 pontos, o qual, por sua vez, corresponde a melhor 

capacidade cognitiva. 

Escala de Depressão Geriátrica (GDS) 

A GDS (Geriatric Depression Scale - GDS) é um 

instrumento desenvolvido por (YESAVAGE et al., 1983) e que 

apresenta boa validade e confiabilidade, por isso, é um dos 
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questionários mais utilizados no mundo para rastrear depressão 

em idosos, tanto no contexto clínico quanto em pesquisas. A 

versão curta, com 15 itens, é preferida em ambientes clínicos 

pela rapidez de aplicação e por apresentar boa validade quando 

utilizada para comparar o diagnóstico de depressão e, em 

situações de teste-reteste (PINHO et al., 2010). 

De acordo com Almeida e Almeida (1999), a GDS é um 

instrumento que tem como objetivo favorecer a identificação de 

um estado depressivo no idoso. O procedimento consiste em 

aplicar o questionário assinalando SIM ou NÃO a cada item, 

atribuir a pontuação correspondente a cada resposta e somar 

os pontos obtidos. A avaliação da GDS acontece somando os 

pontos obtidos nas 15 questões e, conforme resultado 

considerar o idoso com quadro psicológico normal ou indicativo 

de depressão leve ou grave. A interpretação dos resultados 

indica: 0 a 5 pontos: indica quadro psicológico normal, 6 a 10 

pontos: indica quadro de depressão leve, 11 a 15 pontos: indica 

quadro de depressão severa. 

Para a realização da pesquisa, inicialmente entrou-se em 

contato com as instituições a priori selecionadas, em que foi 

informado o objetivo do estudo, bem como a solicitação de 

anuência para que o projeto de pesquisa fosse enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP). Os 

procedimentos de coleta de dados só foram iniciados após a 

aprovação de CEP. 

 

 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como análise, os dados da amostra foram analisados, 

tabulados e graficados utilizando o Software Statistical Package 

For The Social Sciences (SPSS – versão 21.0) para Windowns. 

Para análise estatística foi utilizado estatística descritiva (média 
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e desvio padrão) e estatística inferencial (teste t de Student). 

O nível mínimo de significância foi de p≤0,05. 

Após o tratamento estatístico dos dados, os mesmos 

foram dispostos em forma de tabelas e gráficos, trabalhados 

pelos programas Microsoft versão 2010 do Word e Excel, 

estando de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 

 PROCEDIMENTO ÉTICO 

 

A realização deste estudo considerou a Resolução nº 

510/16 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a ética 

da pesquisa envolvendo seres humanos. Este projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades 

Integradas de Patos e só após a concessão de sua aprovação 

com o número de parecer 2.437.900, foram realizadas as 

coletas de dados e todos os sujeitos envolvidos na pesquisa 

assinaram ao TCLE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As apresentações dos resultados deste estudo estão 

organizadas em três etapas. A primeira apresenta análises das 

características biodemográficas, a segunda refere-se às 

análises da avalição cognitiva - MEEM, e a terceira representa 

a avaliação do nível de depressão -GDS. 

 

 CARACTERIZAÇÃO BIODEMOGRÁFICA 

 
Esse estudo contou com 60 idosos, dentre estes 58,3% 

(n=35) idosos são participantes do Grupo Renovação – do 

município de Paulista (G1), e 41,7% (n=25) idosos participam 
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do Grupo de Fisioterapia Aquática – do município de Patos 

(G2), sendo os mesmos considerados ativos (TABELA 1).  

A Tabela 1 demonstra a caracterização biodemográfica 

da amostra e os idosos que participaram desta pesquisa 

apresentaram idade média de 66,75 (DP=5,091) anos, variando 

de 60 a 82 anos, com faixa etária predominante de 60 a 64 anos 

com 36,7% (n=22). Em relação ao sexo 95,0% (n= 57) eram 

mulheres e apenas 5,0% (n=3) eram homens e quanto ao 

estado civil, à maioria encontravam-se casados 41,7% (n=25). 

Com relação ao nível de escolaridade, 58,4% (n=35) tinham 

apenas ensino fundamental, e 71,7% (n=43) dos idosos vivem 

com a família, a respeito da profissão 33,3% (n=20) são 

domésticas. 

No Brasil em média, as mulheres vivem oito anos a mais 

que os homens. As alterações de expectativa de vida entre os 

sexos, ocasionam uma maior proporção de mulheres em 

referência aos homens (GURIAN, 2002). Nessa situação, foi 

constatado que estes dados corroboram com o atual estudo, 

visto que se verificou uma predominância do sexo feminino em 

relação ao sexo masculino (TABELA 1) 

O estudo realizado por Garbaccio et al. (2017) observou 

que os idosos do seu estudo apresentavam. 

Ensino Fundamental incompleto com 54,9%, sendo que 

74,2% da totalidade sabe ler e escrever, o que confirma os 

resultados desta pesquisa, que mostra que os idosos relataram 

ter o Ensino Fundamental Incompleto/Completo com 58,4% (n= 

35). Em conformidade com esta pesquisa, dados do IBGE 

(2006) assinala que a relação de idosos com filhos e parentes 

é apontada como um cenário saudável e positivo para seu bem- 

estar, e comprova que, na região Nordeste, 50% dos idosos 

vivem com seus filhos na condição de chefes de família, visto 
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que, tanto o G1 com 80,0%(n=28) quanto o G2 com 52,0% 

(n=13) exibiram idosos vivendo com filhos e parentes. 

 

Tabela 1. Caracterização biodemográfica da amostra (N=60). 

   N   %  

VARIÁVEIS NÍVEIS G1 G2 Total G1 G2 Total 
Idosos  35 25 60 58,3 41,7 100,0 

  Sexo  

 Masculino 1 2 3 2,9 8,0 5,0 

 Feminino 34 23 57 97,1 92,0 95,0 

  Estado Civil         

 Solteiro 3 3 6 8,6 12,0 10,0 

 Separado 8 6 14 22,9 24,0 23,3 

 Casado 16 9 25 45,7 36,0 41,7 

 Viúvo 8 7 15 22,9 28,0 25,0 

  Faixa Etária         

 60-64 14 8 22 40,1 32,0 36,7 

 65-69 10 13 23 28,5 52,0 38.3 

 70-74 7 3 10 20,0 12,0 16,6 

 75-79 3 0 3 8,7 4,0 6,7 

 80-84 1 0 1 2,9 0,0 1,7 

  Escolaridade         

 Ens. Fund. 28 7 35 80,0 28,0 58,4 

 Ens. Médio 6 11 17 17,1 44,0 28,3 

 Superior 1 7 8 2,9 28,0 13,3 

  Profissão  

 Aposentado 0 12 12 0,0 48,0 20,0 

 Professor 7 0 7 20,0 0,0 11,7 

 Doméstica 14 6 20 40,0 24,0 33,3 

 Costureira 6 0 6 17,1 0,0 10,0 

 Outros 8 7 15 23,0 28,0 25,0 

  Moradia         

 Sozinho 6 9 13 17,1 36,0 21,7 

 Com a família 28 13 43 80,0 52,0 71,6 

O utras pessoas 1 3 4 2,9 12,0 6,7 

N= número de idosos; % porcentagem  
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Pesquisa realizada por Coutrim (2006) ressalta que 

existe uma tendência dos idosos a viverem sozinhos em seus 

domicílios, em países como Estados Unidos, Dinamarca e 
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outros países europeus, apontando que nos países 

desenvolvidos ocorre uma configuração diferente e contradiz 

com nosso estudo que mostrou que no G1 apenas 17,1%(n=6) 

idosos moram sozinhos, enquanto no G2, compreendeu 

36,0%(n=9) dos idosos (Tabela 1). 

  AVALIAÇÃO DA COGNIÇÃO DOS IDOSOS – 

MEEM  

O  escore do MEEM varia de 0 a 30  pontos,  sendo que 

valores mais baixos apontam para possíveis déficits 

cognitivos. 

De acordo com Fóntan-Scheitler; Lourenço-Otero e 

Silveira Brussain (2004), as pontuações iguais ou inferiores a 

24 indicam redução da capacidade mental; enquanto 

pontuações superiores a 24 sugerem ausência de alteração do 

estado mental. 

 

Tabela 2. Resultados do MEEM por pontuação (N=60). 

 F   %  

Pontuação G1 G2 Total G1 G2 Total 

 
≤ 24 

 
27 

 
8 

 
35 

 
77,1 

 
32,0 

 
58,3 

> 24 8 17 25 22,9 68,0 41,7 

F= frequência; %: porcentagem 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A Tabela 2 mostra os resultados por pontuação do 

MEEM, e demostra que os idosos de G2 apresentaram 

melhores níveis de cognição do que o G1, visto que, G2 que 

conseguiu ter 68,0% (n=17) pontuação >24, ou seja, ausência 

de alteração do estado mental, e apenas 32,0% (n=8) de idosos 

apresentarem pontuação ≤ 24. Já os idosos do G1 atingiram 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
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77,1% (n=27) da pontuação ≤ 24 e apenas 22,9% (n=8) 

obtiveram pontuação >24, mostrando que apresentam uma 

redução da capacidade mental. 

De acordo com os dados dispostos na Figura 1, foi visto 

que o G1 obteve melhores resultados nas atividades que 

descrevem orientação de data (M=4,40), orientação de local 

(M=3,94) e comando verbal (M=3,00), já o G2 mostrou 

melhores resultados nas atividades de orientação de data 

(M=4,84), orientação de local (M=4,72) e registro de objetos 

(M=3,00). Em contrapartida o G1 apresentou piores resultados 

nas atividades que dispõem comando escrito (M=0,17), 

desenho (M=0,49) e escrita (M=0,54), seguido do G2 nas 

atividades de desenho (M=0,56), repetição (M=0,68) e 

comando escrito (M=0,72). 

 

Figura 1. Caracterização dos resultados do MEEM por questão 

e escore total (N=60). 

 
*Nível de significância (p=0,001) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Quanto ao escore total (soma de todas as questões), o 

G2 mostrou um melhor desempenho com média de 24,80 

pontos, enquanto o G1 apresentou média de 21,23 pontos. Faz- 

se necessário levar em consideração que grande parte dos 

idosos do G1 apresentavam pouca escolaridade quando 

comparados com o G2, o que pode justificar os dados 

examinados (Figura 1). 

No que diz respeito à cognição, o teste t student exibiu 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos G1 e G2 

(p=0,001), com resultados favoráveis para o G1- idosos que 

praticavam atividades aquáticas (Figura 1). 

O déficit cognitivo manifesta-se com o passar dos anos 

da vida dos indivíduos, entretanto, a sua etiologia ainda não 

está diretamente definida, derivando algumas suposições 

explicativas. Kramer e Willis (2002) indicam que existe uma 

diminuição na velocidade do processamento da informação, 

decréscimo de atenção, déficit sensorial, redução da 

capacidade de memória de trabalho, dano na função do lobo 

frontal e na função neurotransmissora, além da deterioração da 

circulação sanguínea central e da barreira hematoencefálica, 

fazendo-se evidente a típica lentidão na prática dos movimentos 

por idosos. 

 

 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE DEPRESSÃO – GDS 
 

A avaliação da GDS acontece somando os pontos 

obtidos nas 15 questões e, conforme a interpretação dos 

resultados, indica: 0 a 5 pontos - indica quadro psicológico 

normal, 6 a 10 pontos - indica quadro de depressão leve e 11 a 

15 pontos - indica quadro de depressão severa (PARADELA; 

LOURENÇO; VERAS, 2005). 



DESEMPENHO COGNITIVO E NÍVEL DE DEPRESSÃO EM IDOSOS 

 
 

Conforme os dados descritos na figuras 2, ambos os 

grupos (G1 e G2) apresentaram bons resultados em relação 

a depressão, visto que, o G1 mostrou 93% (n=32) e o G2 

apresentou que 88% (n=22) idosos tinham quadro psicológico 

normal, respectivamente. Verificou-se também que nenhum 

dos grupos os idosos evidenciavam depressão severa. 

Figura 2. Classificação do G1 e G2 conforme a Escala de 
Depressão Geriátrica (N=35). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Estudo de Costa Neta, Costa e Lucena (2016), ressaltou 

que do ponto de vista neurofisiológico considera-se que o 

exercício físico em um breve prazo de tempo desenvolva a 

função cognitiva por melhorar o fluxo sanguíneo, a oxigenação 

e a nutrição cerebrais; e em longo período de tempo, as 

repercussões da evolução do funcionamento cardiorrespiratório 

melhora a oxigenação cerebral, diminuição do LDL e a liberação 

de fontes antioxidantes, auxiliariam a diminuir a perda cognitiva 
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por lesão neuronal. Além do mais, à plasticidade cerebral está 

associada à afetividade, pois o indivíduo que contém força de 

vontade conquista a superação de seus bloqueios e 

incapacidades passageiras, mais rápido do que os indivíduos 

desmotivados. Isso aponta que para o idoso aprimorar o 

desempenho cerebral ele necessita primeiramente estar 

compreensivo, encorajado e envolvido com a proposta de 

trabalho. 

Como visto na Tabela 3, a pontuação da GDS para o G1 

obteve média de 2,26 (DP= 2,13) com pontuação mínima de 0 

e máximo de 9, enquanto o G2 apresentou média de 2,72 

(DP=2,170), com pontuação mínima também de 0 e máximo de 

8. No entanto, este quesito não apresentou nível de 

significância no Teste t de Student (p=0,414) quando 

comparado entre os grupos. 

 

Tabela 3. Valores encontrados na Escala de Depressão 
Geriátrica - GDS e o nível de significância (p) (n=60). 

Depressão Grupo N Mínimo Máximo Média DP p 

 G1 35 0 9 2,26 2,13  

GDS       0,414 

 G2 25 0 8 2,72 2,17  

N= número de idosos; DP = Desvio Padrão; p =Nível de 
significância Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

É importante considerar que a GDS apresenta pontuação 

de 0 a 15, sendo que quanto menor a pontuação menor o nível 

de depressão, e quanto maior a pontuação maior será o nível 

de depressão do indivíduo. Dessa forma, o G1(M=2,26) e 

G2(M=2,72) apresentaram uma boa pontuação média próxima 

de 0 (zero), que é considerada a melhor pontuação e são 
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classificados com quadro psicológico normal, sem indícios de 

depressão (Tabela 3). 

Pesquisa realizada por Lucena (2011) com idosos ativos 

e inativos, mostrou que os idosos ativos (M=26,15; DP=2,13) 

obtiveram melhores escores, quando comparados com os 

idosos inativos (M=23,4; DP=1,84). Quanto ao teste t Student 

para amostra independente apresentou nível de significância 

(p= 0,001) perfazendo uma porcentagem de 99,9%. 

No estudo executado por Zaitune et al. (2010) mostrou 

que o fator relacionado, mas inversamente à atividade física de 

lazer e global, foi o transtorno mental comum. A literatura 

sustenta a colaboração expressiva que o exercício físico tem 

para o equilíbrio e para a redução do risco de depressão, de 

ansiedade e de demais transtornos de saúde mental, pois a 

atividade física atua nos mecanismos neuroendócrinos 

expandindo a secreção de endorfina e serotonina que pode 

suceder em melhora da ansiedade e do humor. Esse achado 

estabelece a relevância de analisar e considerar a saúde mental 

do idoso para auxiliá-lo no envolvimento às práticas de 

atividade física, procurando vencer os limites e a resistência 

que a depressão e a ansiedade podem ocasionar. 

O público idoso é o maior usuário dos grupos de 

convivência. Isso geralmente acontece, pois às patologias 

referentes ao envelhecimento tem repercussões na qualidade 

de vida dos mesmos. A doença para o idoso pode ter particular 

magnitude, uma vez que há maior possibilidade de conduzir 

consigo grande perda funcional e dependência física, 

dificuldade e lentidão na recuperação, desesperança em 

alcançar melhoras, além da maior percepção da proximidade 

com a morte. A irreversibilidade de suas fraquezas colabora 

constantemente para a descompensação e a desordem de sua 

saúde mental (PORCU et al., 2002). 
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De acordo com os resultados desta pesquisa, pode-se 

verificar que a alteração cognitiva e o nível de depressão podem 

estar associada ao processo de envelhecimento. Apesar dos 

dois grupos que fizeram parte da amostra serem ativos, 

percebeu-se que o grupo de Fisioterapia Aquática (G2) 

apresentou melhores desempenhos quando comparados com 

o grupo de Paulista (G1). Evidenciando com isso que 

desenvolvem um papel importante na prevenção e manutenção 

das funções cognitivas dos idosos e na promoção da qualidade 

de vida e bem-estar físico e mental das pessoas na terceira 

idade. 

 

CONCLUSÕES  

 

A pesquisa conseguiu alcançar o seu objetivo principal 

de comparar o desempenho cognitivo e o nível de depressão 

entre dois grupos de idosos ativos e confirmar a hipótese de 

que idosos participantes de grupos de incentivo à saúde 

apresentam alterações positivas no desempenho cognitivo e 

nos níveis de depressão. 

No que se refere à cognição, os idosos do G2 

apresentaram melhores níveis de cognição, comparado com os 

idosos do G1, que representa ausência de alteração do estado 

mental. No que diz respeito à cognição houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos G1 e G2 com 

resultados favoráveis para o grupo de idosos que praticavam 

atividades aquáticas. 

Em relação ao nível de depressão, verificou-se que 

mesmo o G1 exibindo melhores resultados que o G2, os dois 

grupos obtiveram bons resultados em relação a depressão, 

visto que a maioria dos idosos dos dois grupos apresentam 
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quadro psicológico normal e que nenhum idoso evidenciou 

depressão severa. 

Com esses resultados percebe-se a importância dos 

grupos de incentivo a saúde para esta população idosa, 

cabendo aos profissionais de saúde em especial ao 

fisioterapeuta, engajar-se efetivamente em projetos que 

mobilizem os idosos de maneira que estes se sintam motivados 

tornando-se mais ativos, funcionais e independentes e 

consequentemente apresentarem uma melhor qualidade de 

vida e bem estar. 

Diante do exposto, o presente estudo traz relevantes 

colaborações ao pensamento científico, mas evidência algumas 

propostas que podem auxiliar em futuras pesquisas. Como 

sugestão, indica-se a necessidade de mais estudos com essa 

faixa etária, com amostras de tamanho mais expressivo e 

associadas com outros instrumentos capazes de avaliarem a 

saúde física e emocional desses indivíduos, bem como, realizar 

uma pesquisa comparando as funções cognitivas de idosos 

ativos e sedentários. Esses estudos fornecem dados, que 

podem contribuir com a implantação de novos programas na 

saúde pública, mostrando que se deve dar atenção, além da 

saúde física do indivíduo, também a saúde emocional, visto que 

a depressão, juntamente com as doenças é atualmente uma 

das principais causas de morte na atualidade. 
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RESUMO: A fisioterapia, bem como a área da saúde, busca 
conciliar as inovações tecnológicas, aos tratamentos 
convencionais, a fim de oferecer melhor qualidade de vida as 
pessoas. Dentre essas inovações, encaixa-se a gameterapia, 
para o tratamento de doenças neurológicas, com as mais 
diversas seqüelas (déficit motor, incoordenação, desequilíbrio, 
fraqueza muscular, etc). Destacando na pesquisa a paralisia 
cerebral, que descreve um grupo de desordens permanentes 
do desenvolvimento do movimento e postura, pode ser 
acompanhada por distúrbios sensoriais, perceptivos, 
cognitivos, de comunicação e comportamental, por epilepsia e 
por problemas musculoesqueléticos secundários. Em países 
desenvolvidos a incidência da PC é de 2,0 a 2,5 por 1.000 
nascidos vivos. Em países subdesenvolvidos, de 7 por 1.000 
nascidos. Acredita que o uso da realidade virtual seja eficaz na 
reabilitação neurológica, pois requer atenção, movimentos 
repetitivos, controle postural e de equilíbrio, desempenho 
funcional, isso de maneira lúdica e individualizada, estimulando 
também a assiduidade ao tratamento. Desta forma, o objetivo 
dessa pesquisa, é investigar, baseada na literatura encontrada, 
os efeitos da gameterapia-realidade virtual na paralisia cerebral. 
Consta-se de uma revisão de literatura, utilizou-se as seguintes 
bases de dados eletrônicas: Pubmed, Medline, PEDro, Scielo e 
Biblioteca Virtual De Saúde - BVS, com estudos realizados 
entre 2013 a 2018. Resultados benéficos foram apresentados 



EFEITOS DA GAMETERAPIA NA PARALISIA CEREBRAL 

 
 

em crianças que apresentaram as respectivas disfunções 
neurológicas, conseqüentes da paralisia cerebral. 
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Realidade Virtual. Jogos. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A Paralisia Cerebral (PC) descreve um grupo de 

desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e 

postura atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre 

durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo 

contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa. 

A desordem motora na paralisia cerebral pode ser 

acompanhada por distúrbios sensoriais, perceptivos, 

cognitivos, de comunicação e comportamental, por epilepsia e 

por problemas musculoesqueléticos secundários (BRASIL, 

2013). Podendo comprometer habilidades motoras e equilíbrio, 

este último pode ser definido como uma integração sensório-

motora que garante a manutenção da postura corporal (MELO, 

et al. 2017). 

Segundo Silva et al. (2014), o déficit do controle postural 

é uma das disfunções mais decorrentes na PC e influencia de 

forma significativa nas atividades de vida diária e escolar das 

crianças com este diagnóstico. 

Jesus et al. (2018), afirma que estudos em países como 

Austrália, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos verificam 

taxas de PC de 2,0 a 2,5 por 1.000 nascidos vivos. Em países 

subdesenvolvidos, a incidência é estimada em cerca de 7 por 

1.000 nascidos. Trata-se de uma lesão cujas causas podem 

acontecer no período pré-natal, perinatal ou pós-natal. Ela afeta 

o cérebro imaturo, causa desordens motoras que, embora não 

sejam progressivas, comprometem ações determinadas pelos 

membros superiores e inferiores.  
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Em países em desenvolvimento, os avanços nos 

cuidados obstétricos e perinatais têm possibilitado a 

sobrevivência de crianças prematuras que, quando nascidas de 

baixo peso e sujeitas às consideráveis complicações clínicas, 

apresentam uma possibilidade maior de apresentar graus 

variados de PC (TARRAN, 2015). 

Acredita-se que a utilização da RV seja eficaz na 

reabilitação de pacientes neurológicos, como no caso da 

paralisia cerebral (PC), pois oferece a oportunidade de vivência 

em diversas situações de maneira individualizada. Estimula a 

permanência destes usuários em terapia, o desempenho 

funcional e as habilidades motoras, perceptuais, cognitivas, 

visuais e de autoconfiança. As alterações de equilíbrio 

correspondem a um importante distúrbio em indivíduos com PC. 

Nesse cenário, estudos têm sido desenvolvidos na reabilitação 

de crianças e adolescentes com PC com o intuito de associar a 

RV como abordagem lúdica complementar à fisioterapia 

convencional (MELO et al. 2017). 

O Wii Fit® Balance Board é um pacote de jogos para o 

Nintendo™ Wii® que proporciona uma melhora no 

desempenho funcional e no equilíbrio, aumentando força e 

demanda energética, sendo também um treinamento de 

coordenação. Uma vantagem do sistema Nintendo™ Wii® é o 

feedback visual que o participante recebe durante o treinamento 

na sessão. Este benefício auxilia o participante, enquanto a 

simulação do jogo cria uma percepção de que ele pode 

executar atividades de alto nível (ROSSI et al. 2015). 

As características destes jogos digitais se concentram 

em sua concepção, pois tem um propósito fundante, o de 

ensino e aprendizagem, o que significa que não são jogos para 

entretenimento. Existem outras finalidades além da citada, 

como por exemplo, os jogos para a saúde, os jogos para a 
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advocacia e os utilizados para mudança social. Os jogos de 

aprendizagem são “desenvolvidos para ensinar vários assuntos 

que requerem alto nível de habilidades cognitivas, e os jogos 

para a saúde têm sido desenvolvidos para promover mudanças 

de comportamento relacionadas com a saúde dos jogadores” 

(ALMEIDA et al. 2014). 

Dentre as vantagens do uso da RV é que o próprio jogo 

pode possuir metas pré-determinadas para o paciente, 

estimulando-o a melhorar o desempenho. Grande parte dos 

jogos utilizados, ao final da partida, o jogador recebe um 

resultado estatístico de como ele foi; portanto, um feedback 

visual e auditivo da sua evolução (HERDY et al. 2014). 

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa, é 

investigar, baseada  na literatura encontrada, os efeitos da  

gameterapia-realidade virtual na paralisia cerebral. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de Estudo 

Trata-se de uma revisão de literatura. Foi realizada uma 

revisão da literatura científica sobre o uso da gameterapia na 

disfunções neurológicas decorrentes da paralisia cerebral. 

Utilizou-se as seguintes bases de dados eletrônicas: Pubmed, 

Medline, PEDro, Scielo e Biblioteca Virtual De Saúde - BVS, 

para a revisão bibliográfica. Foram utilizados os seguintes 

termos descritores em português: PARALISIA CEREBRAL, 

REALIDADE VIRTUAL, JOGOS. 

Os critérios para seleção e inclusão dos artigos foram: 

ter sido publicado entre 2013 e 2018, abordarem enfaticamente 

a temática deste trabalho, livre acesso nas plataformas, não 

sendo apenas um tipo de estudo, mas estudos variados entre 

eles, meta-análises, relato de experiência, estudos cruzados e 
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revisões de literatura. Artigos que não estivesse dentro desses 

parâmetros foram automaticamente excluídos da revisão. 

Citação em que o ano de publicação não estava dentro do 

estabelecido, e que havia informação de grande valia, foi citada 

através do Apud. 

Destaca-se o uso predominante de artigos na língua 

portuguesa, sendo um total de 35 artigos nesse idioma, dentre 

eles uma dissertação de mestrado, e 2 na língua inglesa, 

totalizando 37 artigos encontrados. Porém de todos os 

encontrados, apenas 28, estavam dentro dos critérios de 

inclusão da pesquisa. Após a seleção final dos artigos e seu 

acesso na íntegra, foi conduzida a extração e análise dos 

dados, feita por meio da verificação de conteúdo dos artigos. 

Dando sequência à extração, os achados relevantes, métodos 

e principais conclusões foram selecionados para serem usados 

como base científica para este trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Tarran (2015), a paralisia cerebral (PC) 

descreve um grupo de distúrbios que limita profundamente a 

função motora, devido ao comprometimento do movimento e da 

postura, gerado por danos não progressivos que ocorreram na 

fase de desenvolvimento fetal ou infantil do encéfalo.  

A lesão ocasiona diferentes níveis de déficits motores, os 

quais comprometem o desenvolvimento e a capacidade da 

criança de explorar e aprender ativamente no ambiente, visto 

que causam limitações funcionais crônicas, as quais acarretam 

dificuldades nas atividades cotidianas (DIAS et al. 2017). 

A PC é caracterizada por ser resultado de um grupo de 

afecções que tem em comum o fato de acometer o sistema 

nervoso quando ele é ainda imaturo e de apresentar um 
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substrato lesional, anatomopatológico, que não sofre mais 

modificações após sua instalação, ainda que possa apresentar 

variações do quadro clínico. Apesar desta ser uma condição 

permanente não progressiva, ou seja, uma lesão neurológica 

estática, as sequelas osteomusculares mudam ao longo da 

vida. Ultimamente, vários estudos têm mostrado um 

progressivo aparecimento de deficiências em pacientes com 

PC, tais como: deformidades ortopédicas, fraqueza e 

diminuição de flexibilidade muscular, degeneração articular, 

osteoporose, fadiga e dor. Além disso, há relatos de limitações 

progressivas das atividades funcionais, como a marcha 

(SANTOS, 2014.) 

Moreira et al. 2015, considera a classificação da PC, a 

mais utilizada por vários artigos e livros didáticos, que discutem 

o tema. Esta classificação se baseia no tipo e localização 

(topografia) da alteração motora (tônus muscular). 

 

Figura1. Classificação da Paralisia Cerebral.  

 
Fonte: MOREIRA, et. al., 2015 
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Ribeiro et al. (2016), explana de maneira objetiva o 

sistema de classificação da PC: Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) classifica a gravidade do 

comprometimento em cinco níveis: pacientes classificados nos 

níveis I e II apresentam leve comprometimento motor e são 

capazes de andar; no nível III o comprometimento é moderado 

e há necessidade de dispositivos auxiliares da marcha; 

pacientes dos níveis IV e V apresentam grave 

comprometimento motor e necessitam de cadeira de rodas para 

locomoção.  

O MACS (Manual Ability Classification System) (Sistema 

de Classificação da Habilidade Manual) é um sistema de 

classificação da função manual de crianças e adolescentes com 

PC de 12 a 18 anos sem manter o foco no lado afetado, ou no 

tipo de preensão manual e, sim, no desempenho bimanual 

durante as atividades de vida diária em sua casa, na escola, ou 

na comunidade . Assim como o GMFCS, o MACS também 

classifica as crianças/adolescentes em cinco níveis, variando 

do I, que inclui as que manipulam objetos facilmente, até o nível 

V que inclui as que não manipulam objetos e têm habilidade 

severamente limitada para desempenhar até mesmo ações 

simples. Esta classificação também já passou pelo processo de 

adaptação transcultural  e está disponibilizada para a utilização 

da população brasileira (DIRETRIZES DA PARALISIA 

CEREBRAL, 2014). 

Por atingir o cérebro em maturação, discute-se ainda 

qual seria o limite etário superior para que sua instalação 

caracterizasse um quadro de PC. Considera-se que o 

desenvolvimento motor do sistema nervoso centra (SNC) 

ocorra significativamente até os dois anos de idade. Contudo, 

esse desenvolvimento continua, embora mais lentamente, até 

os 6-7 anos de idade. Por esse motivo, alguns consideram que 
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o termo PC deva ser usado apenas para lesões que tenham 

ocorrido até os dois anos, enquanto outros insistem em 

estender esse diagnóstico até os 6-7 anos (SANTOS, 2014). 

As crianças com PC apresentam sinais clínicos 

evidenciados por alterações de tônus (espasticidade, discinesia 

e ataxia), os quais merecem atenção especial durante a 

consulta de rotina. Estudos têm demonstrado que crianças com 

PC, entre 3 e 5 meses de idade, já apresentam manifestações 

clínicas tais como repertório motor e padrões posturais 

diferentes do que se é esperado para o desenvolvimento típico 

(DIRETRIZES DA PARALISIA CEREBRAL, 2014).  

O diagnóstico de PC é neuroclínico, mas os exames de 

neuroimagem são importantes na identificação das lesões e 

para excluir outras doenças semelhantes, que cursam com 

alterações motoras. No entanto, estes exames mostram 

anormalidades em 70 a 90% das crianças com PC. Resultados 

normais não afastam o diagnóstico. A ultrassonografia (USG) 

transfontanela é o exame mais inócuo, facilmente realizado, 

sem necessidade de sedação e podendo ser feito em UTI 

neonatal, portanto é útil na avaliação inicial e para 

acompanhamento na evolução de recém-nascidos graves. A 

tomografia computadorizada (TC) de crânio e a ressonância 

magnética (RM) do encéfalo, apesar de permitirem uma melhor 

visualização das estruturas intracranianas, principalmente a 

RM, são realizadas posteriormente, numa fase 

hemodinamicamente mais estável do neonato, exceto em casos 

que a USG sugira emergência neurocirúrgica, tornando-se 

imprescindível uma melhor avaliação do caso, (MOREIRA, et 

al. 2015). 

Desta forma, para se chegar ao quadro clínico de uma 

pessoa com PC, torna-se necessário seguir as etapas, 

conforme mostra a figura 2. 
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Almeida (2016), apresenta em sua pesquisa que na 

maioria das vezes o prognóstico de uma criança com PC 

depende do tipo e da severidade da PC, e do acompanhamento 

médico, assim como, o grau de aceitação da comunidade em 

relação à deficiência da criança, as curiosidades inatas de 

crianças ativas, a determinação, as competências para resolver 

problemas, a acessibilidade à educação e o apoio da 

comunidade (cuidados médicos, acesso à recreação, 

reabilitação assistida, e de transporte) afetam as respostas de 

uma criança diagnosticada com PC. 

O comprometimento do SNC nos casos de PC pode 

decorre de fatores endógenos e exógenos, caracterizando uma 

constelação etiológica e levando a um consenso de 

multifatorialidade. Deve-se considerar, dentre os fatores 

endógenos, o potencial genético herdado, ou seja, a 

suscetibilidade maior ou menor do cérebro para se lesar. No 

momento da fecundação, o novo ser formado carrega um 

contingente somático e psíquico que corresponde à sua 

espécie, à sua raça e aos seus antepassados. O indivíduo 

herda, portanto, um determinado ritmo de evolução do sistema 

nervoso. Entre os fatores exógenos, considera-se que o tipo de 

comprometimento cerebral vai depender do momento em que o 

agente atua, de sua duração e da sua intensidade (SANTOS, 

2014). 
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Figura 2. Aspectos a serem considerados para chegar ao 

quadro clínico. 

 

 
Fonte: DIRETRIZES DA PARALISIA CEREBRAL, 2014. 

 

No que tange à etiologia, incluem-se os fatores pré-

natais (infecções congênitas, falta de oxigenação etc.); fatores 

perinatais (anoxia neonatal, eclâmpsia etc.); e fatores pós-

natais (infecções, traumas etc.), (DIRETRIZES DA PARALISIA 

CEREBRAL, 2014). 

De acordo com Dias et al. (2017), desordens 

neurológicas, como a paralisia cerebral (PC), podem impactar 

negativamente o desenvolvimento motor e, consequentemente, 
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o desempenho funcional, o qual se refere ao desempenho dos 

sujeitos quanto a funções motoras, cognitivas, sociais, entre 

outras. 

Neste contexto, considerando-se as alterações 

apresentadas e a dificuldade na manutenção de posturas, é 

fundamental para o indivíduo com PC a inclusão em programas 

de habilitação e reabilitação que viabilizem a sua participação 

em contextos relevantes (DIAS et al. 2017). 

A área da fisioterapia tem crescido muito dentro da 

neurologia, sabendo do alto índice de patologias que estão a 

acometer os indivíduos, e o surgimento de tecnologias 

avançadas, nos proporciona a investir na terapêutica, 

associada aos tratamentos convencionais, procurando mostrar 

melhores resultados aos indivíduos que nos buscam. A 

fisioterapia atua diretamente no intuito de inibir a atividade 

reflexa anormal e otimizar o tônus muscular afim de facilitar o 

movimento normal, com melhora da força, da flexibilidade, da 

amplitude de movimento, dos padrões de movimento e, em 

geral, das capacidades motoras básicas para a mobilidade 

funcional (ÁVILA; ROCHA, 2016). 

Nascimento et al. (2016), declara que muitos 

instrumentos de tratamento da fisioterapia, tais como 

cinesioterapia, técnicas manuais de intervenção terapêutica, e 

eletroestimulação dentre outros afins, podem ser 

potencializados com o uso de uma técnica que promova a 

junção desses recursos, para serem aplicados pelo paciente na 

prática. 

Os estudos vem sempre mostrando os efeitos benéficos 

da gameterapia sobre a paralisia cerebral, e os seus 

respectivos danos neurológicos, englobando todos os tipos, de 

acordo com sua topografia e alteração motora.  
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A realidade virtual por sua vez, como será citado mais 

adiante por alguns autores, terá dentro dos seus objetivos, 

realinhar postura, trabalhar equilíbrio estático e dinâmico, 

fortalecer musculatura, associando com o cognitivo sempre, 

concentrando atenções, repetindo movimentos, estimulando a 

neuroplasticidade. 

Os programas terapêuticos pautados na promoção de 

aprendizagem motora têm o potencial de viabilizar tanto o 

processo de recuperação de habilidades perdidas (reabilitação) 

como o desenvolvimento de novas habilidades (habilitação). 

Portanto, doravante, esses dois processos serão agrupados 

sob o termo (re)habilitação (DIAS et al. 2017). 

No entanto, para definir se uma criança aprende ou não, 

é necessária a utilização de instrumentos que sejam capazes 

de avaliar o seu potencial cognitivo [...]. É importante ressaltar 

que eles devem ser adequados aos objetivos e metas a serem 

atingidas, bem como adaptados às necessidades dos 

avaliados. (FRANCO; GUERRA; CARVALHO, 2015). 

A aprendizagem é um processo que depende de 

algumas habilidades e aptidões da criança, como por exemplo, 

o movimento, ou seja, o desenvolvimento motor. Para que a 

criança inicie o aprendizado da leitura, da escrita e do raciocínio 

lógico matemático, ela tem que estar em contato com os pré-

requisitos para adquirir aquele conhecimento, por isso, existe o 

período pré-escolar que auxilia no desenvolvimento das 

aptidões exigidas. Neste período, é importante que a criança 

saiba fazer alguns movimentos, para realizar a atividade de 

pintar, que auxiliam na coordenação visuomotora necessária 

para escrever (OLIVEIRA; SOUZA, 2013; RODRIGUES, 2013). 

Neste sentido, o jogo é uma das partes importantes na 

Educação Psicomotora de uma criança, pois é quando começa 

a sua socialização, o coleguismo, a fase da cooperação. É no 
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jogo que a criança começa a aprender as regras, a respeitá-las 

e a se comportar de modo a interagir com o outro e com o 

mundo que a rodeia. Quando se aplica ou se ensina um jogo a 

uma criança deve-se tomar cuidado para não transformar um 

jogo inventivo em imitativo, pois o importante é oferecer à 

criança liberdade de ação, para que ela tenha novas 

experiências corporais que influenciarão em suas funções 

mentais e sociais (MAGALHÃES, 2006, apud ALMEIDA, 2016). 

A comunicação expressiva e receptiva e a habilidade de 

interação social podem também estar afetadas na PC por 

distúrbios primários ou secundários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). Entre as alterações comportamentais e mentais podem 

ocorrer distúrbios do sono, transtornos do humor e da 

ansiedade. É comum a presença de diversos tipos de crises 

convulsivas. Os problemas musculoesqueléticos secundários, 

contraturas musculares e tendíneas, rigidez articular, 

deslocamento de quadril, deformidade na coluna podem se 

desenvolver ao longo da vida e estão relacionados ao 

crescimento físico, à espasticidade muscular, entre outros. 

(DIRETRIZES DA PARALISIA CEREBRAL, 2014). 

Um dos métodos novos utilizados na fisioterapia, são 

jogos que surgiram por meio da busca de inovações pra 

reabilitação das crianças. Busca tornar o paciente mais 

saudável vai estimular a realização de exercícios aeróbicos, 

condicionamento muscular de equilíbrio e força. Visam ao treino 

dos ajustes posturais anteroposteriores e látero-laterais, assim 

como o controle do equilíbrio por meio da interação entre 

paciente e jogo. Então foi exposto que os jogos atuam de forma 

positiva em crianças com PC, pois ajudam na sua reabilitação 

visando a melhora do equilíbrio (ANTUNES, 2017). 

O uso dessa ferramenta tem ganhado destaque no 

processo de ensino e aprendizagem, por apresentar um 
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impacto positivo no desenvolvimento cognitivo e de alguns 

princípios auxiliares da aprendizagem motora. Segundo 

Almeida et al. (2014), há um crescente “movimento defensor da 

extensão e aplicação dos elementos de video game nas 

atividades de vida diária, trabalho, escola e em todos os 

âmbitos da vida social e, até mesmo pessoal, que são 

chamados de “Serious Games” ou “Jogos Sérios”, que tem por 

objetivo utilizar os jogos de videogame para a aprendizagem”. 

Além dos termos apresentados, um conceito que vem se 

formando em torno dos vídeo games, é a chamada 

"gamificação", que se refere ao uso de jogos ou mecânica de 

jogos em contextos de não jogo, com o objetivo de aumentar o 

envolvimento das pessoas para a realização de atividades com 

o uso de aplicativos, pois são muitas vezes eficientes para 

aumentar a motivação, por se basearem em resultados 

positivos (SIMÕES; REDONDO; VILAS, 2013; KOIVISTO; 

HAMARI, 2014). 

Utilizando tecnologias de interface avançadas onde o 

usuário não está na frente de um monitor, mas imerso em um 

mundo tridimensional gerado pelo software. A fim de alcançar 

seus objetivos durante o tratamento, este ambiente virtual 

funciona com funções específicas que desejam recuperar, 

principalmente em atenção, memória, força física e usando 

estratégias desafiadoras (ARAÚJO et al. 2018). 

 Araújo et al. (2018), salientou que as vantagens a 

utilização dessa técnica na reabilitação compreende, a 

possibilidade de aplicação a uma diversidade de domínios, de 

funções cognitivas, comportamentos, doenças neurológicas e 

incapacidades físicas, como também as características 

inovadoras da RV que permite ultrapassar limitações das 

intervenções tradicionais. 
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Os videogames surgiram no final da década de 1970 e 

configuram-se como uma modalidade de realidade virtual (RV), 

visto que possibilitam ao indivíduo visualizar ambientes virtuais, 

manipular os elementos existentes no cenário e movimentar-se 

dentro do espaço. Os cenários são totalmente gerados por 

computador e, pelo fato de transportarem os elementos virtuais 

ao mundo real, viabilizam oportunidades de interações 

singulares (CORRÊA et al. 2011, apud DIAS et al, 2017). 

A RV chama a atenção, particularmente, pois sua 

tecnologia surgiu da necessidade de interação entre usuário-

computador ou homem-máquina, que enfatiza características 

multissensoriais com simulação de ambiente realístico e com 

navegação tridimensional, isto é, permite a relação do sujeito 

com o meio, pois sua projeção dá aos usuários a ilusão de estar 

dentro de um ambiente virtual gerado pelo computador 

(ALMEIDA, 2016). 

Figueirêdo et al. (2018), também mostra que a 

gameterapia, conhecida como realidade virtual, é uma técnica 

muito utilizada pelos fisioterapeutas, que surgiu no intuito de 

transformar a atividade física de modo mais lúdica, que ajuda a 

melhorar a qualidade de vida e aprimorar e explorar os aspectos 

cognitivos e a coordenação de pacientes, por meio da sua 

participação nessas atividades, tem como incentivo e 

treinamento da função motora grossa, e fina, por meio de um 

equipamento com três câmeras que capta todos os 

movimentos, transformando os indivíduos, em um personagem 

de jogo tem como proposta usar da nova tecnologia para que o 

paciente interaja com o jogo, pois, assim ele irá trabalhar toda 

a parte motora do corpo, a concentração, orientação e atenção, 

e assim de acordo com evolução analisada pelo fisioterapeuta 

ele vai avançando seus objetivos no jogo. 
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Os programas contêm sensores que reconhecem todos 

os movimentos realizados pelo jogador, de acordo com os jogos 

pré-determinados pelo fisioterapeuta ou outro profissional 

capacitado, de acordo com a patologia apresentada e o 

programa de treinamento escolhido. O esforço para executar 

bem a jogada provoca impactos positivos no organismo. Além 

do que, há o fortalecimento da musculatura, maior facilidade 

para recuperar os movimentos, aumento da capacidade 

cerebral e ampliação da capacidade de concentração e 

equilíbrio (JESUS et al. 2018). 

O equilíbrio, segundo o estudo de Lutz et al. (2017), é a 

principal característica trabalhada com a gameterapia, pois os 

aspectos funcionais do sistema vestibular, locomotor e 

proprioceptivo são importantes mecanismos para a 

manutenção do movimento. 

Jesus et al. (2018) também afirma em seu estudo que A 

gameterapia (Realidade Virtual) serve para incentivar a 

atividade cerebral do paciente e até recuperar movimentos. 

Existem jogos orientados por um treinador virtual, para a 

tonificação de músculos, atividades aeróbicas, ioga e treinos de 

equilíbrio. O jogador fica numa pequena plataforma ou utiliza-

se de outros recursos para guiar seu personagem virtual 

através de movimentos do seu próprio corpo.  

O Sistema de Realidade Virtual (RV) oferece controle 

clínico sobre a duração do exercício, intensidade e ambientes 

que o mundo real não faz, e usando a RV podem-se executar 

tarefas que talvez os pacientes não tenham habilidade para 

executar fora desse ambiente. Assim, pesquisadores tem 

discutido que a realidade virtual (RV) pode ser uma ferramenta 

promissora para a realização de um programa de exercício 

funcional motivador para crianças com sequelas neurológicas.   
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O uso de videogame simula situações reais, um exemplo 

disso são as atividades esportivas, onde se realizam 

movimentos semelhantes aos realizadas nas atividades reais, o 

que auxilia na reabilitação motora. Esses movimentos, em sua 

maioria, simulam partidas de alguns esportes que são 

realizados por meio de jogos. Para que as jogadas sejam bem 

executadas, o indivíduo e / ou paciente precisa fazer alguns 

movimentos que provocam impactos positivos no organismo, 

como o fortalecimento dos músculos, a estimulação das 

atividades cerebrais, a facilitação de recuperação dos 

movimentos ou de sua maioria, e o aumento da capacidade de 

concentração e equilíbrio (ALMEIDA et al. 2013; GRANDE; 

GALVÃO e GODIM, 2011 apud ASSIS, 2018). 

De modo semelhante Jesus et al. (2018), também afirma 

que a realidade virtual (RV) pode oferecer a oportunidade de 

controle de estímulos pela consciência, tendo um feedback em 

tempo real de performances, práticas independentes, estímulos 

e modificações responsáveis que são contingentes com o uso 

de habilidades psicológicas por meio do jogo. A RV possibilita 

ainda testes prévios, treinamentos, intervenções terapêuticas e 

motivação ao participante com diferentes graduações, 

expondo-os a estímulos, à habilidade da distração 

argumentadora e melhora na performance. 

Conforme Rossi et al. (2015), a criação de instrumentos 

de intervenções, trouxe à tona a Wii terapia, por exemplo, 

técnica que consiste em utilizar um console de videogame que 

capta os movimentos realizados pelo usuário, e interpreta-os, 

mandando para o jogo. Diversos acessórios podem ser 

utilizados com o Wii a fim de trabalhar a função muscular, 

durante a execução de movimento.  

Além do Nintendo Wii, há outros videogames que podem 

mostrar resultados satisfatórios para terapia. Segundo 
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Machado (2013), a utilização do Kinect, ferramenta utilizada no 

console de Xbox, permite que o usuário faça a repetição de 

movimentos em jogos que reproduzam atividade motora, 

citando, por exemplo, o Just Dance, jogo em que o usuário deve 

repetir os movimentos reproduzidos de dançarinos na tela da 

televisão, para obter pontos. 

Carvalho et  al. (2014), explana em seu estudo que um 

dos equipamentos de RV mais comumente utilizado na 

reabilitação é o Nintendo Wii®. Utiliza-se uma televisão, 

fornecendo feedback visual, além de um joystick sem fio 

(wiimote) que possui sensores, os quais captam movimentos do 

participante e transmite para o jogo. É um recurso que poderá 

contribuir para melhora da propriocepção do paciente, 

coordenação motora grossa e fina, fortalecimento da 

musculatura, estímulo da atividade cerebral, aumento da 

capacidade de concentração e equilíbrio. Outro acessório que 

complementa a terapia é a plataforma Wii Balance Board® 

composta pelo Wii Fit®. O jogador posiciona-se sobre a mesma 

e através dos quatro sensores de pressão, é possível analisar 

peso, índice de massa corporal e centro de gravidade dos 

usuários. 

Está comprovado que o feedback visual estimula a 

plasticidade neural e a informação captada pelos olhos fornece 

um potente sinal para a reorganização dos circuitos 

sensoriomotores. Sugere-se que movimentos repetidos aliados 

com uma estimulação visual podem moldar a atividade neural 

em áreas pré motoras e motoras, (CARVALHO et al. 2014). 

Por meio das vantagens supracitadas pode-se notar que 

o uso da RV com crianças com PC possui um grande potencial 

para melhora da qualidade de vida e no processo de ensino 

aprendizagem, já que, crianças com deficiência podem explorar 

ambientes e manipular objetos com as limitações que 
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apresentam. Esta liberdade de movimentos que a RV permite 

dá a essas crianças uma sensação de controle sobre o corpo e 

o ambiente (ALMEIDA, 2016). 

 

Conclusões 

O recurso da Gameterapia e/ou Realidade Virtual, 

apresenta benefícios nas disfunções neurológicas, decorrentes 

da paralisia cerebral, tais como: déficit motor, desequilíbrio, 

alterações na postura, disfunções músculo-esqueléticas, dentre 

outras. Associada a outras técnicas, a eficácia desta, se 

intensifica, tendo em vista, necessitar de terapias 

complementares, por exemplo: a terapia manual, 

cinesioterapia, eletroterapia e até mesmo terapias cognitivas. 

Deve-se eleger com minunciosidade, as condutas a serem 

aplicadas (para qualquer alternativa de terapia), manter 

também o foco do objetivo, atentar-se bem aos indivíduos 

atendidos, pois estes necessitam de atenção redobrada. 

Contudo, o terapeuta estando ciente da técnica adequada a 

disfunção, respeitando a particularidade, aplicando sua 

bagagem científica e técnica, os efeitos benéficos da 

gameterapia se intensificam na melhora do prognóstico do 

indivíduo.  

Porém, analisando as particularidades de cada estudo, 

os resultados obtidos e anos de citações referidas, faz-se 

necessário a realização de mais estudos, associando a técnica 

terapêutica com a paralisia cerebral, trazendo dados mais 

atuais, comprovando e enfatizando cada vez mais a sua 

funcionalidade sobre a respectiva patologia. 

Sabendo assim, que essa torna-se uma via de alternativa 

para tratamento de crianças com a PC e outras disfunções 

neurológicas, é importante a busca constante por resultados, 

podendo reinserir, reenglobar estas pessoas dentro do âmbito 
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social, diminuindo o índice exclusão social decorrente de 

seqüelas neurológicas.  
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RESUMO: Fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada 
por dor musculo-esquelética generalizada e crônica. Essa 
condição ainda envolve quadro de fadiga, distúrbios do sono, 
rigidez matinal e tender points específicos A possibilidade de 
atenuação dos sintomas com a terapia a laser de baixa 
intensidade (LLLT) proporcionou novas perspectivas para o 
tratamento dessa doença, dessa forma o objetivo dessa revisão 
foi sistematizar as evidências sobre a utilização da LLLT no 
manejo da fibromialgia. Foi realizada uma revisão de literatura 
de artigos dos últimos 5 anos nas bases de dados Medline, 
SciELO e PeDRO, e na ferramenta de buscas Pubmed e estes 
foram analisados metodologicamente pela escala PeDRO de 
avaliação metodológica de artigos originais. Foram analisados 
7 artigos selecionados segundo os critérios de inclusão, houve 
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redução significativa da dor em todos os artigos e em alguns 
melhora do impacto da fibromialgia, dos índices de depressão 
e qualidade de vida, houve ainda melhora na performance 
muscular e funcional em artigos que avaliaram esses 
desfechos, com melhora de força e flexibilidade. Esses dados 
mostram que a TLBI pode ser usada como tratamento da dor e 
de outros fatores associados à fibromialgia, porém evidenciam 
ainda que esse tratamento necessita de uma melhor 
parametrização, pois não há consenso com relação a fatores 
primordiais como dose e comprimento de onda, o tratamento 
precisa ainda ser feito de forma interdisciplinar. 
DESCRITORES: Fibromialgia. Terapia a laser. Terapia com luz 
de baixa intensidade 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma doença multifatorial, que 

envolve quadro de fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, 

parestesia dos membros, sensação subjetiva de edema, 

distúrbios cognitivos e tender points específicos (LORENA et 

al., 2015; MACFARLANE, BARNISH E JONES, 2017; 

ARNOLD, et al., 2018; KLAVER-KROL, et al., 2018). 

A fibromialgia tem por característica principal dores 

musculoesqueléticas crônicas e difusas. Podendo afetar de 0,5 

a 12% da população. Estudos revelam que é a segunda doença 

reumatológica mais frequente no país, ficando atrás apenas da 

osteoartrite. Em um estudo realizado em montes claros, 

encontrou-se uma prevalência de 2,5% da população, sendo a 

maioria mulheres e dessas, 40,8% na faixa etária entre 30 e 55 

anos de idade. As mulheres ultrapassam os homens em uma 

escala de 3:1 de pessoas acometidas pela doença (ARNOLD, 

et al., 2018; LORENA et al., 2015). 
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A FM é associada com diversas outras co-morbidades 

que tem como fator comum de associação a sensibilização 

central. Entre as condições de dor somática associadas à FM 

estão a síndrome do intestino irritado, dor pélvica crônica, dor 

na de cabeça e dor oro-facial crônicas. Há também desordens 

psiquiátricas como depressão, desordem bipolar, síndrome do 

pânico, síndrome do stress pós-traumático, fobia social e etc. 

Desordens do sono também são bastante associadas à 

fibromialgia, como apneia central e obstrutiva do sono e 

síndrome das pernas inquietas (ARNOLD, et al., 2018; DAVIS 

et al., 2018). 

Embora seja uma doença reconhecida há muito tempo, 

a fibromialgia tem sido pesquisada seriamente somente há três 

décadas. Pouco é conhecido de sua etiologia e patogênese. Até 

o momento, não existem tratamentos que sejam considerados 

eficazes (LORENA et al., 2016). 

Acredita-se que ocorra uma desordem funcional causada 

por respostas biológicas acentuadas em indivíduos que se 

tornam susceptíveis ao estresse. Diversos avanços evidenciam 

que o componente principal da dor na fibromialgia está 

relacionado à sensibilização central (CHOI, et al., 2016; 

TRUINI, et al., 2015). Entre os achados que levam à essa 

conclusão estão: elevados níveis de susbtância P, dinorfina e 

elevados níveis de fator de crescimento nervoso no líquido 

cerebrospinal, somação temporal elevada da sensação térmica 

cutânea, somação temporal elevada na sensação de pressão 

muscular, potencial somatossensorial elevado em resposta à 

estímulo cutâneo, resposta elevada da injeção de solução 

salina intramuscular, redução da dor após indução de cetamina, 

elevados níveis plasmáticos de neuropeptídeo Y, déficit do 
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sistema de controle inibitório de nocicepção, atividade elevada 

das áreas de processamento cerebral da dor com ressonância 

magnética funcional, decréscimo da atividade talâmica com 

scan cerebral funcional (ARNOLD, et al, 2018).  

Em 1990, um comitê do Colégio Americano de 

Reumatologia (CMR) definiu como critérios classificatórios da 

FM a dor generalizada, afetando o esqueleto axial e periférico, 

acima e abaixo da cintura, com duração superior a três meses, 

e do exame físico com dor à palpação com força aplicada de 

4kg/cm² em pelo menos 11 dos seguintes 18 pontos mostrados 

(9 pares): 1- inserção dos músculos suboccipitais na nuca; 2- 

ligamento dos processos transversos da quinta à sétima 

vertebra cervical; 3- borda rostral do trapézio; 4- origem do 

músculo supraespinhal; 5- junção do músculo peitoral com a 

articulação costocondral da segunda costela; 6- dois 

centímetros abaixo do epicôndilo lateral do cotovelo; 7- 

quadrante súpero-externo da região glútea; 8- inserções 

musculares no trocanter femoral; 9- coxim gorduroso, pouco 

acima da linha média do joelho (NEPOMUCENO, 2016; 

PANTON, et al., 2013; WOLFE; CLAUW; FITZCHARLES, 

2016).  

Desse modo a abordagem terapêutica frequentemente 

utilizada na FM é focalizada no alívio dos sintomas com 

métodos analgésicos, antidepressivos, exercícios e educação 

do paciente são empregados. No entanto, essas medidas, 

quando aplicadas isoladamente, não conseguem melhorar 

significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Isso 

realça a necessidade de terapias mais efetivas, no intuito de 

bem atender às demandas de saúde do indivíduo com FM 
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(LORENA et al., 2015; LORENA et al., 2016; RIVERA et al., 

2018) 

Métodos focados na melhora da dor são muito indicados 

para esse tipo de paciente, pois com a redução da dor há o 

aumento de amplitude de movimento, força muscular, 

mobilidade, resistência física, habilidade de andar e estado 

funcional (LORENA, et al., 2016). Estudos revelam divergências 

no manejo de pacientes com fibromialgia, devido à essa grande 

variedade de alternativas, porem todos concordam que novas 

terapias, especialmente as não farmacológicas, necessitam ser 

exploradas (RUARO et al., 2014). 

A terapia a laser de baixa intensidade (TLBI) é uma das 

mais recentes modalidades no tratamento da dor no campo da 

fisioterapia. O efeito analgésico da fototerapia pode ser 

mediada por mecanismos opióides ou hormonais, a resposta 

depende da dose e do comprimento de onda utilizado para 

irradiar o tecido, desse modo os parâmetros afetam diretamente 

o resultado. TLBI pode também agir na estimulação nervosa 

periférica e na regulação da microcirculação, interrompendo 

mecanismos de dor, induzindo relaxamento muscular e 

promovendo analgesia (SOUSA, et al., 2018). A normalização 

da microcirculação e a capacidade de transmissão neural obtida 

pelo através da TLBI tem sido descrita ser a responsável pela 

interrupção do ciclo vicioso que leva à perpetuação da dor 

(RUARO et al., 2014). 

Sendo assim, o objetivo desse artigo é sistematizar as 

evidências sobre a utilização da terapia de laser no manejo da 

FM, avaliar os parâmetros, os desfechos avaliados e os 

resultados encontrados. 
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METODOLOGIA 

 

A revisão sistemática da literatura foi realizada a partir de 

consulta retrospectiva, sem limites linguísticos, às bases de 

dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MedLine), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Physiotherapy Evidence Database (PEDro), além da ferramenta 

de busca PubMed. A coleta de dados foi realizada entre agosto 

e setembro de 2016, sendo a estratégia utilizada a combinação 

de descritores (DeCS) e termos relevantes para o tema (termos 

livres – TL), nos idiomas inglês, português e espanhol. 

Os termos utilizados foram: fibromialgia (termo em 

português e espanhol), fibromyalgia (termo em inglês); terapia 

a laser (termo em português e espanhol), laser therapy (termo 

em inglês); terapia a laser de baixa intensidade (termo em 

português); low power laser therapy; low level laser therapy e 

low level light therapy (termos em inglês). A combinação 

utilizada foi fibromialgia junto com todas as variações de terapia 

a laser, em todas as línguas.  

Foram incluídos estudos dos últimos 5 anos (publicados 

entre 2013 e 2018) compostos por pacientes com diagnóstico 

clínico de FM, que avaliassem dor de forma generalizada e que 

apresentassem tratamento por terapia não farmacológica. Os 

estudos que preencheram os critérios de inclusão foram 

avaliados quanto à qualidade metodológica segundo a escala 

PEDro que consiste em 10 questões sobre o estudo com uma 

pontuação total de zero a 10 pontos. Pesquisas com uma 

pontuação inferior a 6 pontos foram excluídos por apresentarem 

baixa qualidade metodológica e com poucas possibilidades de 

extrapolação dos resultados para a prática clínica. As 
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referências bibliográficas ao final dos artigos selecionados 

foram analisadas, a fim de se destacar fontes adicionais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os termos pesquisados, foram encontrados 89 

artigos, 2 no banco de dados SciELO, 20 no banco de dados 

PEDro e 67 com a ferramenta de buscas Pubmed. Desses 

artigos, 6 foram selecionados conforme previamente definido 

nos critérios de inclusão. Vale ressaltar que muitos artigos eram 

encontrados de forma simultânea nas bases de dados e essa 

contagem não levou isso em consideração.  

Com relação à avaliação metodológica dos trabalhos 

incluídos, segundo a escala PEDro, essa escala foi criada com 

o objetivo de auxiliar os utilizadores de base de dados a 

identificar com maior eficácia quais dos estudos escolhidos 

contem informação suficiente para que seus resultados sejam 

interpretados. Dos estudos analisados, todos tiveram índice 

maior ou igual a 8 na escala PEDro, indicando que esses 

estudos possuem uma ótima qualidade metodológica e que 

seus resultados podem ser interpretados e até mesmo possuem 

um potencial de generalização. A tabela 1 traz a análise 

metodológica dos 6 artigos selecionados para o estudo. 
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Tabela 1 – Descrição dos ensaios clínicos randomizados 
que utilizam terapia a laser como intervenção 
fisioterapêutica no tratamento da fibromialgia 

Autor Amost

ra 

Desfech

os 

avaliado

s 

Desenho 

metodológic

o 

Intervenç

ão 

Efeitos 

encontrados 

Pant

on et 

al, 

2013 

Média 

de 

idade: 

53 

anos 

Grupos

: 

GE: 

Laser + 

Calor 

(n=23) 

GC: 

Placeb

o + 

Calor 

(n=18) 

Dor: 

- Número 

de tender 

points 

Impacto 

na FM 

- 

Question

ário FIQ 

Funcional

idade: 

- Escala 

CS-PFP 

Ensaio 

clínico, 

randomizado; 

avaliações 

pré/pós-

intervenção 

de 4 semanas 

GE e GC: 8 

sessões, duas 

vezes na 

semana de 

aproximadam

ente 15 

minutos, com 

tempo de 

tratamento de 

7 minutos 

 

GE: Laser 

de duplo 

comprime

nto de 

onda: 20% 

810nm e 

80% 

980nm a 

10.63J 

durante 

60s em 7 

pontos + 

Ar quente 

GC: Ar 

quente 

durante 

60s em 7 

pontos 

Melhora da dor 

na subescala da 

dor no 

questionário FIQ 

e no domínio de 

flexibilidade da 

parte superior do 

corpo na escala 

CS-PFP no GE 

quando 

comparado ao 

GC. Melhora de 

todos os 

parâmetros do 

FIQ no GE 

quando 

comparado pré e 

pós tratamento 

Ruar

o et 

al, 

2014 

Média 

de 

idade: 

43,4 

anos 

Dor: 

- 

Question

ário de 

dor de 

McGill 

Ensaio 

clínico, 

randomizado; 

avaliações 

pré/pós-

GE: Laser 

GaAlAs de 

670nm 

com dose 

de 4J/cm², 

aplicação 

Melhora em 

todos os 

parâmetros do 

FIQ no GE e em 

somente dois no 

GC 
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Grupos

: GE: 

Laser 

(n=10) 

GC: 

Placeb

o 

(n=10) 

- EVA 

Impacto 

na 

Fibromial

gia 

- 

Question

ário FIQ 

intervenção 

de 4 semanas 

GE e GC: 12 

sessões, três 

vezes na 

semana de 

aproximadam

ente 9 

minutos 

durando 7s 

e realizada 

4 vezes 

em cada 

ponto 

GC: 

Mesmo 

procedime

nto, porém 

com o 

laser 

desligado 

Melhora em 

todos, exceto 3 

parâmetros 

quando 

comparado GE e 

GC 

Melhora da Dor 

na EVA e no 

Questionário 

McGill foi maior 

no GE que no GC 

Vayv

ay et 

al, 

2016 

Média 

de 

idade: 

37 

anos  

Grupos

: GE1: 

Laser + 

Exercíc

ios 

(n=15) 

GC: 

Laser 

placeb

o + 

Exercíc

ios 

(n=15) 

Dor: 

- EVA 

Flexibilida

de: 

- Teste 

dedo 

chão 

- 

Distância 

do 

esterno à 

parede 

Impacto 

na 

Fibromial

gia 

- 

Question

ário FIQ 

Estudo clínico 

randomizado; 

Avaliações 

pré-

tratamento e 

todos os dias 

após as 

intervenções 

GE1; GE2 e 

GC: 15 

sessões, 5 

vezes na 

semana por 3 

semanas 

 

GE1: 

Aplicação 

de laser de 

Ga-As com 

comprime

nto de 

onda de 

850nm e 

dose de 

2J/cm² + 

Exercício 

GE2: 

Aplicação 

de Kinesio 

taping 0% 

de tensão 

no trapézio 

+ Exercício 

Melhora da dor 

em todos os 

grupos durante a 

noite e no GE1 

durante 

atividade; 

Flexibilidade 

aumentou na 

flexão para GE2 

e GC e em 

extenção para 

GE2 

FIQ melhorou em 

todos os grupos 

Qualidade de 

vida melhorou no 

GE1 
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GE2: 

Taping 

+ 

Exercíc

ios 

(n=15) 

Qualidad

e de vida 

- 

Question

áfio SF-

36 

Depressã

o 

- EDB 

GC: Laser 

Placebo + 

Exercício 

Depressão 

melhorou no GE1 

e GE2 

Nenhuma 

diferença 

intergrupo para 

FIQ, SF-36 e 

EDB 

Souz

a, et 

al., 

2017 

Média 

de 

idade: 

46,14 

anos 

Grupos

: GE1: 

Laser 

(n=33) 

GE2: 

Anesté

sicos 

(n=33) 

Dor: 

- EVA 

- Número 

de tender 

points 

Percepçã

o dos 

pacientes 

com o 

tratament

o: 

- 

Question

ário 

simplifica

do criado 

pelo autor 

Estudo 

clínico, 

randomizado 

e controlado, 

com 

avaliações 

antes e após 

as 

intervenções 

GE1: 2 

sessões por 

semana 

durante 6 

semanas; 

GE2: 1 

sessão por 

semana 

durante 4 

semanas 

 

GE1: 

Aplicação 

de laser 

GaAlAs, 

com 

comprime

nto de 

onda de 

780nm, 

contínuo e 

com dose 

de 

50J/cm², 

40s em 

cada 

ponto. 

GE2: 

Aplicação 

de 

anestésico 

(Lidocaína 

2%) sem 

Melhora da dor 

em todos os 

grupos após as 

sessões e 

diminuição do 

número de 

tender points 

ativos nos 

músculos 

avaliados. A 

percepção dos 

participantes em 

relação ao 

tratamento 

também 

melhorou em 

ambos os 

grupos. Não 

houve diferença 

estatística entre 

os tratamentos 
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vasoconstr

ictor. 0,5ml 

em cada 

ponto 

Silva, 

et al., 

2017 

Média 

de 

idade 

de 37,5 

anos 

GC: 

Tratam

ento 

farmac

ológico 

(n=20) 

GE1: 

Laser 

(n=20) 

GE2: 

Exercíc

ios + 

laser 

placeb

o 

(n=20) 

GE3: 

Exercíc

ios + 

Laser 

(n=20) 

Dor: 

- Limiar 

da dor 

com 

algômetro 

digital 

- EVA 

Impacto 

da 

Fibromial

gia: - 

Question

ário FIQ 

Sono: 

Question

ário RDC 

Qualidad

e de vida: 

SF-36 

Estudo 

clínico, 

randomizado 

e cego, com 

avaliações 

antes e após 

24hrs no 

experimento 1 

e antes a pós 

48hrs no 

experimento 2 

Experimento 

1: Somente 

uma 

intervenção 

em todos os 

grupos 

Experimento 

2: Sessões 2x 

por semana 

durante 10 

semanas em 

todos os 

grupos 

 

GC: 

Tratament

o 

farmacoló

gico 

GE1: 

Laser com 

comprime

nto de 

onda de 

905nm, 

frequência 

de 

1000Hz, 

Dose de 

0,75J/cm², 

aplicado 

durante 

30s em 10 

pontos 

pré-

definidos 

GE2: 

Laser 

placebo + 

Exercícios 

de 

Dor: LLLT e 

exercícios 

melhoraram o 

limiar da dor, 

EVA e número de 

tender points 

ativos, tanto de 

forma aguda no 

experimento 1 

quanto de forma 

crônica no 

experimento 2 

Impacto na 

fibromialgia: 

LLLT e 

exercícios 

melhoraram 

todos os 

aspectos do 

questionário FIQ 

quando 

comparados ao 

grupo controle, 

essa melhora foi 

potencializada no 

grupo de terapia 

combinada 
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Divido 

em 

dois 

experi

mentos 

alongame

nto + 

Exercícios 

para a 

articulação 

temporom

andibular + 

Exercícios 

aeróbicos 

GE3: 

Procedime

ntos do 

GE1 e 

GE2 

somados, 

laser 

aplicado 

30 minutos 

antes do 

exercício  

Sono: Não 

houveram 

diferenças 

estatísticas nos 

marcadores de 

sono 

Qualidade de 

vida: 

Todos os grupos 

obtiveram 

melhoras 

estatísticas no 

SF-36 quando 

comparadas ao 

grupo controle 

Maci

el, et 

al., 

2018 

Média 

de 

idade 

de 40 

anos 

GC: 

Laser 

placeb

o + 

Exercíc

ios 

Dor: - 

EVA 

-Limiar da 

dor no 

tender 

point 

Performa

nce 

funcional: 

- Time Up 

and Go; - 

Ensaio 

clínico, duplo 

cego, 

placebo, 

controlado e 

randomizado 

com 

avaliações 3 

dias antes e 3 

dias após o 

GE: Laser 

em 17 

pontos, 

com 

comprime

nto de 

onda de 

808 nm, 

contínuo, 

com dose 

de 4J/cm² 

Dor: Melhorou 

em ambos os 

grupos, sem 

diferença 

estatística na 

análise 

intergrupo. 

Ambos os grupos 

também 

melhoraram na 

performance 
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funcion

ais 

(n=11) 

GE: 

Laser + 

Exercíc

ios 

funcion

ais 

(n=11) 

Teste de 

agacham

ento de 

30 

segundos 

Performa

nce 

muscular: 

- Banco 

de wells; - 

Força de 

quadrícep

s e 

isquiotibia

is 

Impacto 

na 

fibromialg

ia: - 

Question

ário FIQ 

Depressã

o: - 

Question

ário BDI 

 

período de 

intervenção. 

GE e GC: 

Intervenções 

3x por 

semana por 8 

semanas, 

cada sessão 

possuía 3 

estágios 

Educação, 

exercício e 

LLLT 

 

e 40s por 

aplicação 

+ 

Exercícios 

funcionais 

GC: Laser 

placebo + 

Exercícios 

funcionais 

funcional e 

muscular, no 

questionário FIQ 

e no índice BDI, 

sem diferença 

estatística entre 

eles  

Legenda: GC: Grupo Controle; GE; Grupo Experimental; LLLT: Low Level Laser 

Therapy; n: Tamanho da amostra. 

Fonte: Do autor 

Analisando os resultados obtidos, 5 estudos utilizaram 

terapia a laser de baixa potência e somente o estudo de Panton 
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e colaboradores (2013) utilizou um laser classe IV para 

tratamento da FM. Seis dos artigos dispuseram de um grupo 

experimental e um placebo em sua pesquisa, somente o estudo 

de Souza e colaboradores (2013) não utilizou grupo placebo.  

Ao analisar a média de idade da população participante, 

apesar de os autores definirem diferentes faixas etárias nos 

critérios de inclusão de participantes, a média de idade das 

amostras dos estudos analisados correspondeu à população de 

meia-idade, entre 37 e 53 anos em média, o que condiz com as 

referências da literatura (PANTON et alii, 2013; RUARO et alii, 

2014; VAYVAY et alii, 2016; SOUZA, et al., 2017, SILVA, et al., 

2017, MACIEL, et al., 2018). 

O quadro clínico de fibromialgia envolve sintomas como: 

dor difusa que piora pela manhã e no final da tarde, rigidez no 

corpo e edema de mãos pela manhã, sono ruim, fadiga durante 

o dia, dormência e formigamentos ocasionais nos membros, 

sintomas respiratórios não explicáveis por alterações orgânicas 

nas vias aéreas, cefaleia frequente, (possível) depressão. 

(AZEVEDO, 2016; SCHIMIDT-WILCKE e DIERS, 2017). 

Muitos indivíduos com fibromialgia apresentam ainda 

duas condições particulares, a hiperalgesia que é a 

exacerbação da dor em resposta a um estímulo doloroso e a 

alodínea, que significa que esses indivíduos com FM quando 

expostos a estímulos mecânicos ou térmicos onde a maioria 

das pessoas classificariam como apenas um toque, indivíduos 

com FM classificam como dor. Esse fato ocorre por causa de 

alterações no processamento central desses estímulos. Isso 

pôde ser evidenciado em modelos experimentais em 

camundongos onde essas condições foram apresentadas após 

uma injeção de ácido lático em somente um gastrocnêmio do 
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animal, gerando hiperalgesia e alodínea no corpo todo, 

deixando claro que os mecanismos envolvidos nesse processo 

passam pelo sistema nervoso central (AZEVEDO, 2016; 

BETTONI et al., 2013). 

Desse modo, o tratamento deve ser focado 

principalmente no alívio da dor, incluindo ainda a melhora na 

qualidade do sono, a manutenção ou restabelecimento do 

equilíbrio emocional, a melhora do condicionamento físico e da 

fadiga e o tratamento específico de desordens associadas 

(STIVAL, et al., 2014; RIVERA et al., 2018).   

A variável dor foi unanimidade nos estudos. Sendo 

avaliada na maioria dos artigos através da escala visual 

analógica da dor (EVA) (RUARO et al., 2014; VAYVAY et al., 

2016), porém, também através do número de tender points 

ativos no participante (PANTON et al., 2013) pelo questionário 

McGill para avaliação da dor (RUARO et al., 2014) e através de 

algometria digital (SILVA, et al., 2017; MACIEL, et al., 2018). 

Quanto aos resultados encontrados, observou-se 

melhora estatisticamente significativa na dor em todos os 

artigos. Houveram melhora nos índices de depressão (VAYVAY 

et al., 2016; SILVA, et al., 2017)  

Apesar da dor ser o principal outros sintomas também 

possuem significância clinica relevante, os novos critérios de 

diagnósticos da FM incluem, além da dor, fadiga e problemas 

de sono, os quais são comumente reportados por pacientes 

com FM. Baseado nos resultados de estudos em múltiplas 

populações, a combinação de locais múltiplos de dor, com 

fadiga de severa à moderada, ou problemas de sono, é o 

suficiente para identificar pacientes com FM. Como problemas 

de sono indicados por pacientes de FM, nós temos dificuldades 
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para dormir ou se manter acordado, além da ausência de sono 

reparador, qualquer um desses itens podem ser considerados 

problemas de sono (ARNOLD, et al., 2018). 

A terapia a laser, principalmente a TLBI tem sido 

bastante pesquisada, porém protocolos acerca de duração, 

dosagem e comprimento de onda ainda não forma 

determinados (MOMENZADEH et al., 2016). No caso da TLBI 

o efeito não é térmico, a luz dispara mudanças bioquímicas nas 

células e pode ser comparado ao processo de fotossíntese nas 

plantas, onde os fótons são absorvidos por fotorreceptores 

celulares e desencadeiam mudanças bioquímicas (COTLER et 

al., 2015). 

Para que os fótons tenham efeito em um sistema 

biológico eles tem que ser absorvidos por bandas de absorção 

eletrônica pertencentes aos cromóforos. Os cromóforos são 

moléculas que conferem cor à um composto (Exemplos são a 

clorofila, hemoglobina e citrocromo c oxidase). A penetração da 

luz no tecido é maximizada empregando comprimentos de onda 

vermelhos ou próximos ao infravermelho. A mitocôndria é a 

“indústria de energia” das células, transformando moléculas 

provindas de alimentação e oxigênio em energia, porém produz 

também outras moléculas, entre elas o Óxido Nitro (NO) que 

pode se ligar à COX e inibir a respiração mitocondrial, 

principalmente em tecidos com lesão ou hipóxia. A COX é a 

principal molécula fotorreceptora para radiações vermelhas e 

próximas ao espectro infravermelho, então durante a aplicação 

da TLBI há a ligação do fóton com a COX promovendo a 

dissociação dessa com o NO e revertendo a inibição 

mitocondrial (COTLER et al., 2015; KHALIGHI et al., 2016; 

BROCHADO, et al., 2018). 
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Desse modo, dores de situações agudas como uma 

entorse, e de situações crônicas como no caso da fibromialgia 

podem ser amenizadas com TLBI, porém devido ao largo 

espectro de condições, supõe-se que existem vários 

mecanismos operando no alívio da dor, além da supracitada 

(COTLER et al., 2015). 

Quanto ao tempo de intervenção, observou-se uma 

heterogeneidade, um estudo realizou uma intervenção duas 

vezes na semana, durante quatro semanas (PANTON et al., 

2013), um estudo realizou três intervenções na semana durante 

quatro semanas (RUARO et al., 2014), outro estudo realizou 

cinco intervenções por semana durante três semanas (VAYVAY 

et al., 2016), no estudo de Souza (2017) foram uma ou duas 

intervenções por semana, durante 4 e 6 semanas 

respectivamente, Silva (2017) fez intervenções de 2 vezes por 

semana durante 10 semanas e Maciel (2018) utilizou 3 

intervenções na semana durante 8 semanas. Mesmo com essa 

divergência quanto à frequência os estudos mostraram 

diferenças significativas com relação à dor e diversas outras 

avaliações feitas quando comparados grupos experimentais 

com seus respectivos grupos controles, mostrando que a TLBI 

pode ser utilizada no tratamento da FM.  

Estudos mostram que um fator importante para a 

efetividade do tratamento com laser é o número de aplicações, 

razão pela qual a maioria dos estudos optou por escolher 

analisar o efeito crônico da aplicação de laser, pois a World 

Association for Laser Therapy (WALT) preconiza um sessões 

diárias por duas semanas ou em dias intercalados por três a 

quatro semanas, período esse contemplado por todos os 

artigos analisados (SILVA, et al., 2014). 
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Não houve consenso nem quanto ao comprimento de 

onda utilizado, nem quanto a dosagem, estudos utilizaram 

doses de 0,75; 2; 4; 4; 10,63 e 50J/cm² (SILVA, et al., 2017; 

VAYVAY et al., 2016; RUARO et al., 2014; MACIEL, et al., 2018; 

PANTON et al., 2013 e SOUZA, et al., 2017 respectivamente). 

Quanto aos comprimentos de onda, os artigos utilizaram 

comprimento de onda duplo 20% a 810nm e 80% a 980nm, 

comprimento de onda único de 670nm, dois utilizaram 780nm, 

um utilizarou 905nm e 808nm (PANTON et al., 2013; RUARO 

et al., 2014; VAYVAY et al., 2016; SOUZA, et al., 2017; SILVA 

et al., 2017 e MACIEL et al., 2018, respectivamente). 

De acordo com dados encontrados na literatura, os 

efeitos do laser são dependente de dose, e essas variam 

amplamente de 1 a 23J/cm², nos estudos analisados, a variação 

de dose foi ampla, indo de 0,75 a 50J, todas as doses 

analisadas, porém, tiveram efeito estatisticamente significativo 

quando comparados aos seus grupos controle ou placebo, 

embora nem sempre tenham tido essa diferença quando 

comparados à outro tipo de intervenção, como o exercício físico 

(SILVA, et al., 2014). 

Nos artigos também foi avaliado qualidade de vida, 

através do questionário SF-36 (VAYVAY et al., 2016; SILVA et 

al., 2017). Analisou-se também o impacto da fibromialgia 

através do questionário FIQ (, a avaliação do sono também foi 

feita através do questionário RDC (SILVA, et al., 2017), 

depressão através da Escala de depressão de Becker (EDB) 

(VAYVAY et al., 2016) e do índice BDI (MACIEL, et al., 2018). 

Com relação ao impacto da fibromialgia, todos os artigos 

obtiveram melhora em pelo menos um parâmetro do 

questionário FIQ em comparações intragrupo. Vayvay (2016) e 
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Silva (2017) observaram melhora em todos os índices para o 

grupo laser e para o grupo de terapia combinada, 

respectivamente. Todos os outros fatores analisados também 

apresentaram melhora. 

Flexibilidade, através do teste dedo-chão, da distância do 

esterno à parede (VAYVAY et al., 2016) e do teste no banco de 

wells (MACIEL et al., 2018) e funcionalidade através da escala 

CS-PFP (PANTON et al., 2013) do teste Time Up and Go e de 

um teste de agachamento de 30 segundos (MACIEL et al., 

2018), e testaram força muscular de quadríceps e isquiotibiais 

através do dinamômetro (MACIEL et al., 2018). Todos esses 

testes mostraram melhora através da terapia a laser ou do 

exercício físico quando comparados ao grupo controle ou grupo 

placebo. 

Essas avaliações são importantes visto que há diversos 

fatores associados à fibromialgia e não unicamente a dor, tendo 

em vista a influência desses fatores, as associações passaram 

a incluir fatores como fadiga e distúrbios do sono nos critérios 

diagnósticos, esses fatores somados à dor, influem diretamente 

na qualidade de vida do portador de fibromialgia. Outros fatores 

que influem nessa qualidade de vida é a depressão que 

predispõe pacientes a funcionalidade social prejudicada, 

autores sugerem que a inclusão desses indivíduos em 

atividades de grupo pode melhorar essa funcionalidade social, 

trazendo melhora a índices depressivos e melhorando a 

qualidade de vida (MARTINS, et al., 2014).  
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CONCLUSÃO 

 

Esses dados mostram que o uso da terapia a laser de 

baixa intensidade pode ser eficaz no manejo da dor, porém o 

maior desafio no uso da TLBI reside na falta de parametrização, 

mas, porém, todavia, contudo, mesmo com essa grande lacuna 

metodológica dos estudos, eles mostraram que toda essa faixa 

de comprimento de onda e de dose utilizada nos estudos foram 

eficazes na diminuição da dor nos participantes dos estudos, 

embora não se saiba qual seja a melhor, desse modo, são 

necessários novos estudos para identificar se existe uma dose 

ideal de laser a ser aplicada nesse tipo de paciente. 

A análise dos artigos mostrou ainda que a TLBI pode 

funcionar muito bem como forma de potencializar o exercício 

físico, como forma de terapia combinada.  

Os estudos avaliaram ainda outros desfechos 

relacionados à FM como qualidade de vida, impacto da 

fibromialgia na vida, performance muscular e funcional, 

flexibilidade e os resultados mostram que houve uma melhora 

significativa em todas essas avaliações quando comparavam o 

grupo com TLBI, associado ou não a outras terapias, com o 

grupo controle ou placebo. 
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RESUMO: Com o envelhecimento, o corpo humano passa por 
um período de transformações que geram declínio de algumas 
capacidades físicas, tais como o equilíbrio e marcha, podendo 
elevar o risco de quedas. Este estudo teve como objetivo avaliar 
os efeitos de um programa de fisioterapia aquática no equilíbrio 
e marcha de idosos. Tratou-se de uma pesquisa aplicada, 
exploratória, descritiva, do tipo quase experimental com 
abordagem quantitativa, com pré e pós-teste. O estudo foi 
composto por 25 idosos, inicialmente sedentários. Utilizou-se 
um formulário biodemográfico, escala de equilíbrio de Berg 
(EEB), teste Timed Up and Go (TUG), teste de equilíbrio e 
marcha de Tinetti e teste de caminhada de 6 minutos (TC6min). 
Para tratamento estatístico foi usado o SPSS 21.0. Os 
resultados mostraram melhora do equilíbrio, marcha e 
diminuição do risco de quedas, apresentando diferenças 
significativas para EEB (p=0,000) com diferença de 4,2 pontos, 
o teste de TUG (p=0,021) apresentou diminuição de 1,4 
segundos, o teste de Tinetti (p≤0,001) no escore total exibiu 4,2 
pontos de diferença. Em relação ao TCC6min (p≤ 0,020) 



EFEITOS DE UM PROGRAMA DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO EQUILÍBRIO E 
MARCHA DE IDOSOS 

 
 

também revelou que a distância percorrida e o número de voltas 
aumentaram 37,8 e 3,88, respectivamente. Desta forma, 
conclui-se que o programa de fisioterapia aquática se mostrou 
eficiente para promover melhora do equilíbrio, diminuição do 
risco de quedas e melhora do desempenho da marcha. 
Palavras-chave: Idoso. Equilíbrio. Marcha. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A população idosa apresenta-se com um crescimento 

considerável nas últimas décadas, devido a um sucessivo 

declínio das taxas de mortalidade. Esta diminuição é decorrente 

de alterações no perfil da morbidade, resultado das mudanças 

de condições de vida, trabalho e ao avanço do conhecimento 

na área da saúde (SILVA, 2008). 

Rosa et al. (2013) define o envelhecimento como um 

conjunto de alterações estruturais e funcionais do organismo 

que se acumulam de forma progressiva. Essas alterações 

podem ocasionar perda na capacidade de adaptação ao meio 

ambiente, diante de situações de sobrecarga funcional, 

deixando o idoso vulnerável às agressões intrínsecas e 

extrínsecas. 

O equilíbrio envolve a capacidade de manter o controle 

postural sob uma diversidade de condições e a capacidade de 

um indivíduo de se manter estável. O seu mau funcionamento 

é uma das principais causas de quedas em idosos (BURKE, 

2009).  

As quedas são eventos que ocorrem com frequência em 

pessoas idosas devido, em grande parte, a alterações 

neurológicas e biomecânicas que levam à perda de equilíbrio. 

A progressiva diminuição de força, flexibilidade e equilíbrio, são 
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alguns fatores intrínsecos que contribuem para a ocorrência de 

quedas (PAIVA, 2016). 

Com o aumento da expectativa de vida é cada vez mais 

importante determinar as mudanças que ocorrem nos padrões 

da marcha. Estudos epidemiológicos demonstraram, que essas 

alterações do padrão da marcha, quase sempre estão ligadas 

ao aumento do número de quedas em idosos (PIOVESAN; 

PIVETTA; PEIXOTO, 2011). 

Dessa forma, distúrbios da marcha são problemas 

frequentemente encontrados nos idoso. Além da degeneração 

neuromotora própria do envelhecimento, uma grande variedade 

de doenças podem causar alterações na marcha, com 

consequente imobilidade, quedas e prejuízos à qualidade de 

vida destes indivíduos (HALLAL, 2013).  

A Fisioterapia aquática é um meio diferenciado e 

apropriado para idosos, têm efeitos positivos no tratamento de 

pacientes com patologias cardiopulmonares, alterações 

musculoesqueléticas, neurológicas, dentre outras, diminuindo 

os níveis de dor, aumentando a mobilidade articular, força, 

equilíbrio e coordenação (ROSA, 2016). 

Praticamente todos os efeitos biológicos e fisiológicos da 

imersão na água estão relacionados aos princípios 

fundamentais da hidrodinâmica, e principalmente às 

propriedades da água: densidade e gravidade específica, 

pressão hidrostática, flutuação, viscosidade e termodinâmica. 

(TORRES-RONDA; DEL ALCÁZAR, 2014). 

Exercícios executados em água aquecida levam a um 

maior aumento da velocidade de fluxo das artérias cerebral 

média e posterior se comparados a exercícios no solo, o que 

pode demostrar um efeito sistêmico de aumento de fluxo 

sanguíneo mediado pelo efeito térmico e compressivo. Devido 
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à pressão hidrostática, a água exerce uma força compressiva 

sobre o corpo, esta compressão gera um efeito circulatório de 

aumento do fluxo do sistema venoso e linfático, aumentando o 

volume de sangue que chega a cavidade abdominal e 

posteriormente ao coração (PUGH et al., 2015).  

Os efeitos da imersão em água aquecida na redução da 

dor, melhora do trofismo de tronco, equilíbrio e ao baixo risco 

de impacto articular que este meio proporciona, tornam esta 

modalidade terapêutica um escolha extremamente útil para os 

idosos (ROSA, 2016).  

O estudo torna-se relevante para maior compreensão 

das alterações provocadas pelo processo de envelhecimento, 

principalmente do equilíbrio e marcha desse público, abrindo 

mais oportunidades de pesquisa e conhecimento sobre o 

assunto, gerando novas possibilidades de estudo e 

aprofundamento nas áreas de Geriatria e Fisioterapia Aquática. 

Nessa perspectiva, definimos como objetivo geral desta 

pesquisa, investigar os efeitos de um programa de fisioterapia 

aquática no equilíbrio e marcha de idosos e como objetivos 

específicos, traçar o perfil biodemográfico dos participantes, 

avaliar o equilíbrio e marcha antes e após o programa de 

intervenção de fisioterapia aquática e identificar o índice de 

quedas dos idosos participantes da pesquisa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, 

exploratória, descritiva do tipo quase experimental, com 

abordagem quantitativa, relacionada à fisioterapia aquática no 

equilíbrio e marcha de idosos, foi realizada em uma clínica 
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escola de Fisioterapia de uma instituição de ensino superior, na 

cidade de Patos no Estado da Paraíba. 

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a junho 

de 2018, com idosos que foram submetidos à intervenção da 

fisioterapia aquática. A população foi formada por idosos de 

ambos os sexos, inicialmente sedentários, com idade superior 

ou igual a 60 anos, e a amostragem foi constituída pelos 

primeiros 30 voluntários que aceitaram fazer parte da pesquisa, 

no entanto por motivos de saúde e desistência a amostra final 

foi composta por 25 idosos.  

Como critérios de inclusão na pesquisa, dos voluntários 

tinham que apresentar idade igual ou superior a 60 anos; não 

possuir limitação cognitiva (Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM); apresentar autonomia, independência funcional e 

capacidade para se deslocar ao local; ser sedentário; e aceitar 

participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE, além disso, foi necessário 

responder “NÃO” a todas as perguntas do Questionário de 

Disposição Para a Atividade Física - PAR-Q e no caso de se 

responder “SIM” a uma ou mais das perguntas desse 

questionário, teriam que trazer uma autorização médica, com 

liberação para participarem dos exercícios físicos. 

Os critérios de exclusão foram àqueles idosos que 

apresentassem um problema clínico; doenças cardiovasculares 

hemodinamicamente instáveis e/ou que possuíssem 

complicações como angina instável ou infarto agudo do 

miocárdio recente, diabetes descontrolada, frequência cardíaca 

de repouso maior que 120 bpm, pressão arterial maior que 

180x100 mmHg, prótese articular em membros inferiores, que 

tivessem sido submetidos a algum procedimento cirúrgico 

recente, labirintite, que tivessem déficit grave da visão, traumas 
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ósseos recentes, doenças graves do sistema nervoso, e 

apresentassem limitações ortopédicas ou outra patologia 

considerada incapacitante detectada no inicio da pesquisa.  

A pesquisa apresentou perda durante o decorrer do 

estudo, devido ao não comparecimento às atividades na piscina 

ou no período determinado para a realização dos testes, por 

questões de saúde ou qualquer outro motivo, impossibilitando 

à participação dos voluntários a no mínimo 75% de frequência. 

Como a principal finalidade deste estudo foi avaliar os 

efeitos de um programa de fisioterapia aquática no equilíbrio e 

marcha de idosos, um grupo de idosos sedentários se 

submeteram à intervenções de fisioterapia aquática, bem como, 

a duas fases de testes: Pré-treino: as avaliações foram 

realizadas antes de iniciar as atividades de Fisioterapia 

Aquática e Pós-treino: realizado ao final do treinamento (30 

sessões) de aplicação do protocolo de exercícios. 

As atividades foram realizadas 2 vezes por semana, com 

duração de 1 hora, totalizando 30 sessões. De modo geral, as 

condutas foram estruturadas de seguinte modo: 15 minutos de 

aquecimento global e articular, 15 minutos para alongamentos 

gerais, 20 minutos para os exercícios de marcha e equilíbrio e 

10 minutos para técnicas de relaxamento ou dinâmicas.  

Todos os participantes do estudo que foram submetidos 

à pesquisa enfrentaram as duas baterias de testes com 

diversos instrumentos, os mesmos foram aplicados de acordo 

com a necessidade. Para melhor entendimento, os 

instrumentos e procedimentos de coleta de dados serão 

descritos a seguir: para a coleta de dados foram utilizados: 

Formulário Biodemográfico, para avaliação do equilíbrio e risco 

de quedas foi utilizado o Teste de Berg e o Teste TUG, o Teste 

de Tinetti – foi aplicado para avaliação do equilíbrio e marcha, 
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e por fim, o TC6min para avaliar a velocidade da marcha e 

distância percorrida. 

Antes de realizar os testes, os participantes responderam 

o PAR-Q, que é composto por 7 perguntas e caso alguma 

resposta seja positiva o indivíduo deve ser encaminhado para 

uma avaliação médica, não podendo participar de nenhuma 

atividade física, o mesmo foi desenvolvido por procedimentos 

que selecionam aqueles que podem iniciar o programa de 

atividade física ou exame físico imediatamente, remetendo os 

demais ao exame médico (MARTINS, 2010). E associado ao 

PAR-Q, os idosos precisavam realizar o Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM), para detectar possíveis limitações cognitivas.  

Segundo Folstein, Folstein, Mchugh, (1975) o MEEM 

fornece informações sobre diferentes parâmetros cognitivos, 

cada uma delas planejada com o objetivo de avaliar "funções" 

cognitivas específicas. O escore do MEEM pode variar de um 

mínimo de 0 pontos, o qual indica o maior grau de 

comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um total máximo 

de 30 pontos, o qual, por sua vez, corresponde a melhor 

capacidade cognitiva. Nesta pesquisa, foi utilizado como 

pontuação de corte , idosos com ≤13 pontos.  

A realização de todos os testes só aconteceram com a 

devida autorização Institucional da Clínica Escola de 

Fisioterapia da IES e parecer de aprovação pelo Comitê de 

Ética das Faculdades Integradas de Patos – PB (CAAE: 

77581517.9.0000.5181; Nº: 2.332.791). Neste caso, os 

participantes da pesquisa foram constatados, explicando-se 

claramente os objetivos, como seria a pesquisa e mostrando-se 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a sua 

autorização.  
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Inicialmente, um formulário biodemográfico, adaptado do 

questionário desenvolvido por Gouveia (2006) foi utilizado, com 

questões que permitiram uma caracterização da amostra 

quanto ao sexo, idade, estado civil, ocupação, escolaridade e 

situação de moradia. 

A escala de BERG foi utilizada para avaliar o equilíbrio, 

sendo composta por 14 testes categorizados numa escala 

ordinal de quatro pontos, que vai desde 0 – incapaz de realizar 

a tarefa, até 4 – realiza de forma independente, baseada na 

qualidade e necessidade de assistência para realizar a tarefa, 

como também no tempo para completar a prova (SHUMWAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2003). 

O TUG avalia o risco de quedas e mobilidade dos idosos. 

O participante senta-se em uma cadeira padrão, fica em pé, 

anda rapidamente uma distância de 3 metros em linha reta, 

retorna para a cadeira e senta-se na posição inicial. O tempo é 

medido em segundos, foi realizado duas vezes e o segundo 

tempo foi adotado como dado final. Para a classificação são 

utilizados os tempos de < 11 segundos para os idosos com boa 

funcionalidade e ≥11 segundos para aqueles com diminuição 

da funcionalidade (OLTRAMARI, 2011).  

O Teste de Tinetti avaliar o equilíbrio e as anormalidades 

da marcha. O teste consiste de 16 itens, em que 9 são para o 

equilíbrio do corpo e 7 para a marcha. Este teste classifica os 

aspectos da marcha como a velocidade, a distancia do passo, 

a simetria e o equilíbrio em pé, o girar e também as mudanças 

com os olhos fechados. A contagem para cada exercício varia 

de 0 a 1 ou de 0 a 2. A pontuação total é a soma da pontuação 

do equilíbrio do corpo e a da marcha. A pontuação máxima é de 

12 pontos para a marcha, de 16 para o equilíbrio do corpo e de 

28 para a total (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003). 
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O TC6min avalia a distância máxima percorrida e a 

velocidade do passo durante seis minutos ao longo de um 

percurso de 45,70 m. Ao sinal indicativo, a participante caminha 

o mais rápido possível (sem correr) em volta do percurso, 

quantas vezes puder, dentro do limite de tempo de 6 minutos 

(PEDROSA; HOLANDA, 2009). 

Como suporte para o tratamento estatístico e formação 

do banco de dados, foi utilizado o software estatístico SPSS 

21.0 para Windows. Nos resultados foram descritos, mediante 

a análise das frequências simples e percentuais, estatística 

descritiva (média e desvio padrão) e estatística inferencial (teste 

t de Student pareado) com nível de significância de p≤0,05.  

Após o tratamento estatístico dos dados, os mesmos 

foram dispostos em forma de tabelas e gráficos trabalhados 

pelos programas Microsoft versão 2013 do Word e Excel, 

estando estes de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

A realização deste estudo considerou-se a Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a ética 

da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de que a privacidade do 

sujeito da pesquisa foi preservada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste segmento, os resultados obtidos, foram divididos 

em 4 partes: as características biodemográficas da amostra, 

Avaliação o equilíbrio e risco de quedas – Teste de Berg e TUG, 

Avaliação do equilíbrio e marcha – Escala de Tinetti, Avaliação 

da marcha – TC6min, assim como as análises e discussões, 

estabelecendo sua relação com a literatura pertinente. 
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 CARACTERÍSTICAS BIODEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA 

 

O estudo foi composto por 25 idosos, sedentários e 

residentes no município de Patos – PB. Sendo assim, a Tabela 

1 apresenta uma melhor visualização das características 

biodemográficas da amostra. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra (n =25). 

Variáveis Níveis Frequência 
(F) 

Porcentagem 
(%) 

Sexo Feminino 23 92,0 

Masculino 02 8,0 

Faixa etária 60-64 08 32,0 

65-69 14 48,0 

70-74 04 16,0 

75-79 01 4,0 

Estado Civil Solteiro 01 4,0 

Casado 10 40,0 

Divorciado 06 24,0 

Viúvo 08 32,0 

Escolaridade Fundamental 08 32,0 
Ens. Médio 11 44,0 

Ens. Superior 06 24,0 

Profissão Aposentado 12 48,0 

Comerciante 03 12,0 

Dona de casa 06 24,0 

Outros 04 16,0 

Mora com Sozinho 09 36,0 
Família 

(Cônjuge/filhos) 
13 52,0 

Outros 03 12,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Os idosos que participaram deste estudo apresentaram 

idade média de 66,44 (DP= 4,50) anos, variando de 60 a 79 

anos e a faixa etária predominante foi de 65 a 69 anos, com 

48,0% (n=14). Em relação ao sexo, 92,0% (n=23) eram 

mulheres; quanto ao estado civil, 40,0% (n=14) encontravam-

se casados. No que se refere ao nível de escolaridade, 44,0% 

(n=11) possuíam ensino médio; quanto a profissão, a maioria 

com 48,0% (n=12) eram aposentados e no quesito “mora com”, 

52,0% (n=13) relataram morar com a família, que envolve 

cônjuge e/ou filho (s) (Tabela 1). 

Neste estudo, predominou o sexo feminino com 

proporção semelhante ao estudo de Pereira (2015) realizado 

em centros de convivência, encontrou uma população 

predominantemente feminina de 87% e 84% respectivamente.  

A presente pesquisa confirma os dados de Mcdermott e 

Mernitz (2006) pois em seu estudo observaram que as idosas 

são mais engajadas nos programas de exercícios físicos. 

Andreotti e Okuma (2003) também constataram uma maior 

participação das mulheres em seu programa de exercícios 

(72,2%), visto que pode estar associado ao maior número de 

mulheres com idade superior a 60 anos. 

De acordo com Borges (2008) a marcante presença 

feminina deve-se ao fato de que os homens após a 

aposentadoria têm maior dificuldade de aderir a novas 

atividades socioculturais, como educacional, lúdica e cultural. 

Participaram desta pesquisa idosos com a faixa etária 

predominante de 65 a 69 anos, confirmando os dados obtidos 

por Costa (2011) que em seu estudo também observou um 

maior predomínio desta faixa de idade com 30% dos idosos.  

O estudo em questão corrobora com os dados de Luz e 

colaboradores (2014), pois eles constataram em sua pesquisa 
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que a maioria dos idosos encontravam-se casados, 

identificando em sua amostra 53,8% (n=228). 

Observou-se ainda que a maioria dos idosos possuíam 

ensino médio, discordando dos dados obtidos por Paula (2012) 

que exibiu que 58,2% (n=60) dos seus participantes possuíam 

ensino fundamental. 

 

 AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS – 

ESCALA DE BERG E TESTE DE TUG 

 

A figura 1 representa a pontuação média da amostra em 

cada tarefa do Teste de Berg, onde Q representa a tarefa ou 

questão do referido teste observado pela examinadora.  

 

Figura 1. Pontuação média do pré- e pós-treino em cada tarefa 
do Escala de Berg da amostra (n=25). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Considerando os 14 testes efetuados pelos idosos, 

observou-se uma diferença na pontuação média da amostra 

entre o pré e pós teste, principalmente na Q13 com uma 

diferença pós teste de 0,8 pontos e as Q12 e Q14 obtiveram 

uma notável diferença de 0,7 pontos, enquanto a Q2 

permaneceu com a mesma média de 4,0 pontos (Figura 1). 

Ainda na figura 1 verificou-se que a tarefa Q14 

apresentou menor média geral tanto no pré-teste como no pós-

teste, com 2,5 e 3,2 pontos respectivamente, comprovando os 

resultados obtidos por Costa (2011) que em seu estudo também 

percebeu uma menor média neste quesito. Sousa (2010) 

elucida que a tarefa Q14 pode ser muito difícil para os idosos, 

pois exige que o mesmo permaneça na postura ortostática com 

apoio unipodal, levando ao risco de quedas. 

A Figura 2 apresenta os escores pré e pós-teste obtidos 

por cada indivíduo após realizar as 14 tarefas da Escala de 

Equilíbrio de Berg.  

 

Figura 2. Escore da Escala de Equilíbrio de Berg por indivíduo 
– pontuação total. 

 
Dados: Fonte da pesquisa, 2018. 
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No que se refere à pontuação do pré-teste, pode-se 

observar que a maior pontuação foi a do participante 15 com 55 

pontos e a menor pontuação obtida foi a do participante 1 com 

37 pontos (Figura 2). 

Divergindo do resultado encontrado, pesquisa de Santos 

et al. (2011) que tinham como objetivo detectar o risco de 

quedas em idosos, evidenciaram que a maior pontuação obtida 

foi de 49 pontos. 

Ainda na Figura 2, a maior diferença de pontuação entre o 

pré- e pós-teste foi dos participantes 16 e 22, ambos com 10 

pontos, seguidos dos participantes 4 e 24 que apresentaram 9 

pontos de diferença, respectivamente.  

A tabela 2 demonstra a média geral dos escores obtidos 

e classificação do BERG e TUG. 

 

Tabela 2. Média geral dos escores obtidos e classificação da 
Escala de equilíbrio de Berg e Teste de TUG. 

Variáveis  Pré-teste Pós-teste 

Berg    
Média(pontos) - 49,5 53,7 

 
Classificação 

(pontos) 

0-45 7 1 
53-46 14 7 
54-56 4 17 

TUG    
Média (s)  8 6,6 

Classificação (s) ≤ 11 s 24 24 
> 11 s 1 1 

s: segundos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
É possível observar na Tabela 2, que a pontuação média 

dos escores do pré-teste de BERG foi de 49,5 pontos e no pós-
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teste uma pontuação de 53,7 pontos, dessa forma, constatou-

se um acréscimo de 4,2 pontos após o programa de fisioterapia 

aquática. Já no teste TUG a média de segundos em que os 

participantes realizaram a tarefa no pré-teste foi de 8 segundos, 

já no pós-teste este número caiu para 6,6 segundos, sendo 

assim, apresentou um decréscimo (positivo) de 1,4 segundos. 

No que diz respeito à classificação do risco de quedas 7 

participantes apresentaram pontuação igual ou inferior a 45, 

enquanto no pós-teste esse número caiu para apenas 1, já na 

pontuação 53-46 no pré-teste 14 participantes obtiveram essa 

pontuação, enquanto no pós-teste este número caiu para 7 

participantes. Já a pontuação 54-56 pontos, 4 participantes 

obtiveram essa pontuação e no pós-teste este número 

aumentou para 17 participantes (Tabela 2). 

Ainda na tabela 2 pode-se observar o teste de TUG onde 

no pré-treino 24 participantes realizaram a atividade proposta 

com um tempo inferior a 11 segundos, enquanto 1 participante 

realizou com um tempo superior a 11 segundos, o mesmo 

aconteceu no pós-treino, visto que o tempo de realização da 

tarefa caiu em todos os participantes. 

Estudo realizado por Martinez et al.(2016) composto por 

68 participantes, com o objetivo de avaliar a segurança dos 

idosos, observou-se que a média obtida no teste de TUG pela 

amostra foi de 10 segundos, discordando com os dados obtidos 

nesta pesquisa. 

Figueiredo et al. (2007) ressaltam que TUG está sendo 

amplamente utilizado na literatura científica, pois possui fácil 

compreensão, auxiliando na verificação da mobilidade funcional 

e risco de quedas. 

O estudo realizado por Karmisholt; Gyntelberg; Gotzsche 

(2005) mostra que a prática de exercícios em idosos diminui o 
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risco e a incidência de quedas. Guimarães e colaboradores 

(2004) também observaram que os idosos sedentários 

apresentavam, de acordo com os escores de Berg, uma 

propensão maior a quedas quando comparados com os idosos 

ativos, o que de fato confirma os achados de nossa pesquisa. 

 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E MARCHA: ESCALA DE 

TINETTI 

 

A Figura 3 apresenta os escores obtidos por meio da 

escala de Tinetti, em relação ao equilíbrio pode-se observar 

uma diferença de 2,2 pontos, no quesito marcha houve uma 

diferença de 2 pontos, já no escore total da escala constatou-

se uma diferença de 4,2 pontos. Comprovou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre o pré e pós teste (p≤0,001). 

 

Figura 3. Escores obtidos através da Escala de Tinetti pré-teste 
e pós-teste. 

 
*Nível de significância p≤0,05. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A pesquisa em questão corrobora com os achados de 

Ribeiro e Pereira (2005) que ao analisarem os escores da 

escala de Tinetti, mostrou diferenças significativas na 

comparação pré e pós-teste, com um aumento nos escores 

obtidos, o que acarretou melhora no equilíbrio e marcha. 

Sarmento; Sobreira e Oliveira (2014) também 

confirmaram em sua pesquisa que tinha como objetivo avaliar 

o impacto do programa de escola de posturas sobre o equilíbrio 

e a marcha de idosos por meio da escala de equilíbrio de Tinetti, 

que houve uma melhora expressiva entre o pré e pós-teste no 

equilíbrio e marcha dos idosos.  

 

AVALIAÇÃO DA MARCHA – TC6min 

 

A Tabela 3 mostra que o número de voltas e a distância 

percorrida no pré-treino (M=415,9; DP=88,03) em relação pós-

treino (M=453,7; DP=84,42) apresentaram significância 

(p=0,020). Em relação ao número de voltas no pré-treino os 

idosos obtiveram média (M=8,76; DP=1,89) e no pós-treino, 

essa média aumentou (M=9,44; DP=1,85). 

 

Tabela 3. Nº de voltas caminhadas, distância percorrida nas 
fases de pré e pós-teste, e o (p) nível de significância (n = 25). 

TC6min Pré-treino 
(M±DP) 

Pós-treino 
(M±DP) 

p* 

N° de voltas 8,76±1,89 9,44±1,85 0,004* 

Distância 
percorrida 

415,9±88,03 453,7±84,42 0,020* 

Os valores representam a média ± desvio padrão (M±DP), distância 
percorrida em metros(m), p= nível de significância (p≤ 0,05), utilizando o 
Teste t para amostra pareada. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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No Estudo realizado por Oliveira Neta e seus 

colaboradores (2016) com o objetivo de avaliar o impacto de 

três meses de exercícios resistidos na dor e funcionalidade de 

idosos com osteoartrite de joelhos, participaram 13 idosos, 

onde puderam observar na avaliação inicial que os idosos 

percorreram no TC6min uma distância média de 395,3 e na 

avaliação final 404,2 metros, apresentando assim, valores 

inferiores aos dados obtidos neste estudo. 

Pôde-se observar que a pesquisa realizada por Carvalho 

e seus colaboradores (2015) que tinha como objetivo verificar a 

associação da capacidade funcional e máxima de exercícios e 

qualidade de vida em idosos fisicamente independentes que 

contou com a participação de 368 idosos, os mesmos 

observaram que a média alta de distância percorrida pelos 

participantes foi de 530 metros, semelhante aos resultados 

obtidos neste estudo, onde os idosos pós-treino obtiveram uma 

média de 453,7 metros. 

 

CONCLUSÕES  

 

A pesquisa conseguiu alcançar o seu objetivo principal 

de analisar os efeitos da fisioterapia aquática no equilíbrio e 

marcha de idosos e confirmar a hipótese de que a fisioterapia é 

eficaz na manutenção e/ou no aumento do equilíbrio e da 

marcha de idosos. 

Os resultados encontrados sugerem que a fisioterapia 

aquática apresenta um efeito positivo e pode ser uma 

ferramenta bastante útil para a saúde dos idosos. 

Os resultados mostram que os indivíduos idosos 

apresentaram melhores valores no equilíbrio, marcha e risco de 

quedas no pós-treino quando comparados com o pré-treino, 
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tendo em vista que o nosso estudo apresentou diferenças 

significativas. 

No que se refere ao equilíbrio, os resultados do Teste de 

equilíbrio de Berg demonstram melhora significativa no 

equilíbrio dos idosos, o Teste TUG demonstrou a diminuição do 

risco de quedas dos participantes da pesquisa. Em relação ao 

Teste de equilíbrio e marcha de Tinetti, os resultados 

demonstraram uma melhora no desempenho da marcha e 

manutenção do equilíbrio corporal.No Teste de caminhada de 6 

minutos pôde-se observar um aumento da distância percorrida 

e número de voltas realizadas pelos idosos. 

Por fim, o presente estudo traz relevantes colaborações 

ao pensamento científico, fazendo-se necessárias novas 

pesquisas para ampliação e aprofundamento no conhecimento 

acerca dos idosos, possibilitando uma abrangência maior de 

possibilidades, de atividades, comparação de idosos ativos e 

sedentários. Empenhando-se em educar essa população que 

não se trata apenas de viver mais, mas também de viver melhor.  
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RESUMO: A Síndrome de Down é uma das causas mais 
frequentes de deficiência mental. As sequelas são: atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia, cardiopatia 
congênita, problemas de audição e visão. É imprescindível o 
estímulo psicomotor dessas  crianças. Este estudo teve como 
objetivo analisar a influência das estratégias psicomotoras 
oferecidos pelas atividades circenses de acrobacias aéreas 
sobre o desenvolvimento corporal da criança com síndrome de 
Down. Tratou-se de um estudo de  caso clínico com abordagem 
quantitativa, com delineamento transversal, onde foi avaliado o 
sujeito em dois períodos ao longo do tempo. A pesquisa foi 
realizada na escola “Cenário Arte e Cultura” no período de 
abril/maio de 2018, com 1 criança diagnóstica com Síndrome 
de Down. Os resultados apontaram que o teste de Fukuda se 
revelou negativo. Observou-se durante a execução melhora no 
ritmo da marcha e equilíbrio. Na avaliação do risco de queda, 
mobilidade funcional e equilíbrio dinâmico pelo Teste Timed up 
and go, observou-se diminuição para executar o teste (13 
segundos) e na reavaliação foi de 7 segundos. No teste de força 
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utilizando a prancha ventral isométrica o resultado  foi de 3 
segundos, e na reavaliação de 9 segundos. Os resultados 
obtidos nesse trabalho demonstram que após o tratamento 
psicomotor proposto, houve aprendizado motor para as 
atividades treinadas, com ganho de independência funcional 
para realizar as atividades de vida diária. 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Crianças. Estimulação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21, como 

também é conhecida, é um distúrbio genético que afeta 

milhares de bebês no mundo inteiro devido às alterações no 

cromossomo 21, que ocorre ao acaso durante a divisão celular 

do embrião. As pessoas com síndrome de Down  têm 47 

cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior 

parte da população, sendo que  o cromossomo extra é ligado 

ao par 21.  Esse distúrbio ocorre, em média, em 1 a cada 800 

nascimentos e tem maiores chances de ocorrer em mães que 

engravidam quando mais velhas, geralmente a partir dos 35 

anos de idade (MORAES, 2017). 

A estatística do  número de brasileiros com a síndrome 

de Down de acordo com censo de 2010 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) existe cerca de 

2.611.536 pessoas com deficiência mental/intelectual. Dentre 

elas, encontram-se as pessoas com síndrome de Down por ter 

a deficiência intelectual como uma de suas características 

(CÂMARA, 2018). 

Segundo Silva (2014) essa síndrome geralmente 

provoca na criança um quadro hipotônico, com marcha 

caracterizada por base alargada, apoio de pés voltados para 

fora e joelhos rodados mais externamente. A deambulação 
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desses indivíduos possui uma cadência mais lenta, com 

anteversã o da pelve. Essas alterações no sistema de controle 

postural podem influenciar  no  déficit de equilíbrio e do  controle 

corporal dessas crianças.  

Além das alterações citadas anteriormente, a diferença 

na densidade óssea, hipoplasia da cartilagem, alterações  nas 

propriedades dos ligamentos presentes na SD também podem 

influenciar a capacidade de gerar torque articular e força em 

contrações isocinéticas. O déficit de força muscular também 

pode influenciar a habilidade de realizar tarefas diárias, como a 

manute nção do equilíbrio, marcha e postura. As alterações 

posturais ocorrem pela dificuldade de percepção das respostas 

posturais, prejudicando a sensação do movimento de maneira 

correta (ESPINDULA et al., 2015). 

Sabendo que o desenvolvimento psicomotor em crianças 

com síndrome de Down é afetado devido às alterações no 

controle motor, coordenação, equilíbrio e 8 percepção espaço-

temporal, cada  intervenção que é realizada deve ser orientada 

para aliviar essas dificuldades (GODZICKI, 2017). 

A Associação Brasileira de Psicomotricidade–ABP 

(2014) afirma que a psicomotricidade é uma ciência que 

compreende o corpo nos aspectos neurofisiológicos,  

anatômicos e locomotores, coordenando-se e sincronizando-se 

no espaço e no tempo do desenvolvimento global do indivíduo 

e  tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo 

em movimento.  

Assim, essas alterações motoras e perceptivas que 

afetam o controle postural na SD podem ser estimuladas 

através da psicomotricidade, utilizando técnicas 

fisioterapêuticas, buscando a melhora da formação do esquema 

corporal e tendo com objetivo facilitar a orientação espacial, 
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podendo contribuir para melhora do quadro motor, qualidade de 

vida e facilitação na realização de atividades de contexto social, 

afetivo e laboral (ESPINDULA et al., 2015). 

A fisioterapia pode trabalhar  a reeducação psicomotora 

de várias formas, como por exemplo, através do neopilates, 

sendo assim, considerando o potencial cinesioterapêutico 

proporcionado pelas técnicas de acrobacia aérea do neopilates 

e por se tratar de uma prática que estimula diversas 

capacidades, a atividade circense pode ser uma aliada no 

tratamento de crianças com a Síndrome de Down.  

A prática psicomotora está naturalmente atrelada à 

prática circense e ao neopilates. Segundo Rodrigues (2016) a 

arte do circo  incentiva  a prática do movimento, desenvolvendo 

a criança como um todo. Assim, brincando e explorando o 

espaço, a criança se organiza tanto nos aspectos motor e 

sensorial, como emocional, ampliando seus conhecimentos de 

mundo. 

As artes circenses são expressões humanas que tem 

relação com a arte e não apenas com o fazer esportivo. Dessa 

forma, na tentativa de inovar a abordagem fisioterapêutica, 

tendo em vista a funcionalidade e qualidade de vida das 

crianças com SD, este estudo levanta a seguinte questão: Qual 

a influência que as estratégias psicomotoras oferecidas pelas 

atividades circenses de acrobacias aéreas proporcionam às 

crianças com Síndrome de Down? 

O presente estudo teve como objetivo analisar a 

influência das estratégias psicomotoras oferecidos pelas 

atividades circenses de acrobacias aéreas sobre o 

desenvolvimento  motor  da criança  com síndrome de Down e, 

além disso,  elaborar  e uma proposta de estimulação 

psicomotora por meio de atividades circenses  à  essa criança, 
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pontuando as estratégias psicomotoras oferecidas pelas 

atividades circenses que podem influenciar o desenvolvimento 

da criança com síndrome de Down. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O enfoque metodológico utilizado  foi  de  estudo de caso 

clínico com abordagem quantitativa, com delineamento 

transversal, onde  foi  avaliado o mesmo  sujeito  em dois 

períodos ao longo do tempo.  O levantamento  dos  dados  se 

constituiu  por uma primeira avaliação do equilíbrio, força  e 

independência funcional e, após o protocolo psicomotor para 

incremento dessas unidades, através de exercícios de 

acrobacias aéreas, uma reavaliação dos mesmos pontos para 

a  participante  foi realizada, procurando obter os resultados de 

comparação após as sessões estabelecidas.  

 O  lócus da pesquisa  foi a escola “Cenário Arte e 

Cultura”, em João Pessoa-PB, situada na Avenida Guarabira, 

773, no bairro de Manaíra. A escola “Cenário Arte e Cultura”  é 

um espaço pensado para desenvolver e potencializar 

habilidades artísticas e criativas de crianças, adolescentes e 

adultos, visando transformar o conceito do ensino interagindo 

as diversas vertentes das artes num único espaço, formando 

pessoas mais humanas e criativas. A pesquisa foi realizada 

entre os meses de abril e maio de 2018 nos turnos matutino e 

noturno, de acordo com a disponibilidade da participante e da 

família que a conduzia ao local da prática. 

 Para a obtenção das informações empíricas, após a 

aprovação do Conselho de Ética do Centro Universitário de 

João Pessoa-  UNIPÊ, CAAE: 81609717.3.0000.5176, foi  

selecionada  de forma  não probabilística, aleatória e por 
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conveniência 1 criança com Síndrome de Down para participar 

da pesquisa. Sendo assim, foi contactado o  responsável  pela  

criança e solicitado autorização através da assinatura do Termo 

de Consentimento livre e esclarecido para participação na 

pesquisa (conforme Resolução n. 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde) assim como a assinatura do Termo de 

Assentimento pela criança participante, sendo respeitada a 

proteção integral da criança e adolescente, de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com base na lei 

nº 8.069, em seu 1º Artigo. 

 Como critérios de inclusão, foram observados os 

seguintes requisitos: assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) pelos pais ou responsável e Termo de 

Assentimento pela criança; obediência à correspondência 

diagnóstica do CID-10 Q90 (SD); ter idade entre 7 e 12 anos, 

do sexo feminino ou masculino; não ter nenhum impedimento 

de saúde para a prática de atividades físicas e marcha 

independente. Como critérios de exclusão, observamos: 

possuir  impedimento médico para a prática de atividade física, 

deficiência visual, auditiva e deficiência mental grave; fazer  uso 

sistemático de medicação anticonvulsivante; possuir  

cardiopatias, instabilidade atlanto-axial. 

 Foram selecionadas inicialmente 4 crianças com 

síndrome de Down, entretanto, não foi possível prosseguir a 

pesquisa com 3 delas, pois uma apresentou dificuldade de 

adaptação às atividades causada por déficit de atenção para a  

compreensão  do que era solicitado, enquanto outra dispunha 

de instabilidade atlanto-axial. A terceira criança participou  de 

algumas intervenções, porém, houveram intercorrências de 

saúde desta criança e problemas de paralisação nacional que 

não contribuíram para que o responsável pudesse ter acesso 
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ao local da realização da atividade. Desta forma, foi selecionada 

1 criança, sendo do sexo feminino.  

 Como instrumento e metodologia de coleta de dados, a 

princípio, para realização desta pesquisa, foi desenvolvida uma 

ficha de avaliação criada pela pesquisadora a fim de investigar 

as características sóciodemográficas e clínicas do sujeito em 

estudo como: sexo, idade, estado civil, peso, altura,  abordando 

as variáveis elencadas para o estudo, seguida das atividades 

de vida diária (AVD´S) através do Índice de Barthel.  

 O Índice de Barthel é um instrumento utilizado na análise 

do nível de independência do sujeito para a realização de dez 

atividades básicas de vida: comer, higiene pessoal, uso dos 

sanitários, tomar banho, vestir e despir, controle de esfíncteres, 

deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e 

descer escadas. Utilizada dessa forma, é considerado o 

instrumento mais adequado para avaliar a incapacidade para 

realização das AVD’s. Cada item é pontuado de acordo com o 

desempenho do sujeito analisado na realização das tarefas de 

forma independente, com alguma ajuda ou de forma 

dependente. Quanto maior o valor, maior o grau de 

independência, onde escore acima de 60 corresponde 

independência  e escore  igual ou superior a 85 os indivíduos 

necessitam de mínima assistência em suas AVD’s (MATOS, 

2018). 

 Além disso, para verificação de melhorias psicomotoras 

da criança participante, foram avaliadas as variáveis de  

equilíbrio  corporal e força muscular. Para tal, foram utilizados 

os seguintes testes: teste de FUKUDA  para analis ar  o 

equilíbrio dinâmico, teste Timed Up and Go (TUG) para  avaliar 

o risco de queda e a mobilidade funcional, por fim o teste de  
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prancha  isométrica para avaliar músculos abdominais e 

estabilizadores da coluna. 

 O teste de FUKUDA analisa o equilíbrio  dinâmico, 

estabilidade durante o início do movimento da marcha e se o 

sujeito analisado possui alteração vestibular unilateral, sendo 

facilmente administrado e quantificado (MELO et al., 2014). 

 As atividades que constituem o teste Timed Up and Go-

TUG, avaliam a mobilidade funcional e  risco de queda. Em 

função de sua praticidade, o TUG começou a ser utilizado com 

crianças e adolescentes que apresentam algum tipo de 

limitação motora e/ou déficit de equilíbrio. Para uma criança ou 

adolescente que deambula e que busca independência 

funcional, é necessário equilíbrio durante movimentos 

realizados na postura sentada e bípede  (OLIVEIRA, 2015). 

 O teste de Prancha  Ventral em Isometria analisa a força 

muscular abdominal e dos músculos  estabilizadores da coluna 

e  consiste na contração isométrica pelo máximo de tempo 

realizado pelo indivíduo. O músculo reto abdominal é o principal 

responsável pela flexão do tronco e os músculos oblíquos são 

agonistas principais na flexão lateral e rotação do tronco e 

auxiliares da flexão do tronco além de estarem envolvidos na 

estabilização da bacia e do tórax (SILVA, 2017).  

 Após a avaliação inicial foi realizado um  protocolo da 

atividade  psicomotora, praticado  em  atendimento individual, 1 

a 2 vezes por semana, de acordo com a disponibilidade da 

criança e da escola que cedeu o espaço, totalizando ao final,  

10 sessões com duração de 50 min cada intervenção.  

 O protocolo de  atividades utilizando as técnicas aéreas 

se deu da seguinte forma: Inicialmente foram realizadas 

atividades de acolhimento a criança 12 participante. Os 5 

minutos seguintes se consistiu em aquecimento corporal 
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através de exercícios aeróbicos, como  por exemplo, circuito 

com atividades com saltos e marcha rápida pelo espaço.  Foram 

realizados exercícios de força muscular de forma lúdica, com 

brincadeiras como “vivo-morto”, “carrinho de mão”, com 

duração de 1 minuto. Exercícios de alongamento assistido 

foram realizados no solo com a duração de 2 minutos 

preparando o corpo para as atividades especificas da  

modalidade circense aérea.  

 Os 40 minutos seguintes consistiram na organização, 

explicações e demonstrações de técnicas e movimentos do  

protocolo de truques aéreos nos aparelhos (lira, trapézio e 

tecido acrobático) para trabalhar força muscular, equilíbrio e 

coordenação corporal e a prática dos movimentos pela criança 

participante. Durante esta etapa a pesquisadora seguiu  

corrigindo, apoiando e exemplificando sempre que necessário. 

Houve intervalo para beber água, ida ao banheiro e descanso. 

A  finalização se deu com relaxamento no solo.  

Tendo decorridas as 10 sessões para realização do 

protocolo através de exercícios de acrobacias aéreas, foi 

realizada uma reavaliação das mesmas variáveis observadas 

antes da intervenção, para  a criança participante, a fim de obter 

os resultados de comparação após as sessões estabelecidas. 

Para análise dos dados quantitativos foi realizada a 

estatística descritiva simples, onde os valores foram 

representados por meio de tabelas e gráficos confeccionados 

pelo programa Excel 2010, a partir de métodos estatísticos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Caracterização do sujeito da pesquisa 

A criança participante deste estudo de caso, a qual  

adotaremos o codinome de "contorcionista", tem 9 anos de 

idade,  pesando 35kg, altura de 1,25m, estudante do 3º ano do 

ensino fundamental, com tempo de diagnóstico da síndrome de 

Down há 9 anos, sendo constatado logo ao nascimento, apesar 

dos exames pré-natais não terem apresentado alteração, o que 

segundo a mãe foi uma  surpresa,  inclusive para a profissional 

obstetra que fez o parto e acompanhou todo o pré-natal. Quanto 

ao desenvolvimento neuropsicomotor, a contorcionista 

começou a andar com 1 ano e 11 meses e controlou esfíncter 

diurno aos 3 anos e noturno aos 4 anos de idade. Fez 

fisioterapia desde o nascimento até por volta dos 4 anos, 

quando aprendeu a pular e equilibrar em um pé só, fonoterapia 

faz desde o nascimento até os dias atuais, fez terapia 

ocupacional por 1 ano e meio  e  atualmente faz  

psicopedagogia 3  vezes  por semana.  

Em estudo sobre  aquisição do sentar independente na 

Síndrome de Down Godzicki et al. (2017), relata que o 

desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com essa 

síndrome apresentam atraso característico  e que necessitam 

de um trabalho multiprofissional o que vem a corroborar com os 

dados do presente estudo.  

Ainda relativo  à  caracterização da criança do estudo é 

importante destacar que ela mora com seus pais, que são 

casados e com mais dois irmãos, sendo uma menina e um 

menino. Seus pais são professores universitários, com renda 

familiar em torno de 20 salários mínimos. O meio de transporte 

utilizado pela família é o carro, utilizado para levar a criança aos 
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atendimentos.  A mesma é estudante  da terceira série do 

primeiro grau no período matutino. A mãe relata que a criança  

repetiu  o 1º ano do ensino fundamental, por dificuldades de 

aprendizagem com a leitura. Atualmente a criança conta com a 

ajuda de uma mediadora  pedagoga  para  auxiliar na leitura e 

compreensão das atividades. A criança sabe nadar e faz aula 

de música e apresenta boa socialização e comunicação. 

Os dados do estudo demonstraram que a criança é 

bastante estimulada com atividades físicas, psicomotoras e 

intelectuais, o que vem a corroborar com o estudo de 

Nepomuceno et al. (2018) sobre a estimulação na criança como 

Síndrome de Down, que afirmam que a estimulação para essas 

crianças  é necessária desde o nascimento, pois dessa forma 

será possível desenvolver os potenciais da criança, tendo em 

vista que este desenvolvimento depende, sobretudo, da 

participação ativa dos familiares para que essas crianças 

aumentem o nível de socialização e também possam  

desenvolver fatores cognitivos.  

Para os mesmos autores o ideal é que a criança com 

Síndrome de Down seja matriculada em escolas regulares, e 

seja acolhida de modo igual, para que dessa maneira seja 

possível desenvolver as potencialidades, respeitando os limites 

que a síndrome impõe, interagindo com todos os integrantes da 

escola.  

Essas atividades que estimulam a parte psicomotora  em  

crianças, através de um enfoque psicopedagógico, são 

essenciais para que ocorra a construção e descoberta da 

própria imagem corporal pela criança, pois a função motora, o 

desenvolvimento intelectual e o afetivo estão intimamente  

ligados nesse processo de desenvolvimento de potencialidades 

(DOS SANTOS; COSTA, 2015). 



ENTRE A TERAPIA E A ACROBACIA: A ARTE CIRCENSE COMO ATIVIDADE 
PSICOMOTORA PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 

 
 

 Através da prática circense, durante o processo de 

realização das 10 sessões de intervenção foi possível observar 

a cada atendimento a evolução da “contorcionista”. Ao final, 

constatamos diferentes resultados para as variáveis analisadas 

antes e depois das intervenções, que serão trazidas a seguir. 

Durante o início do protocolo a “contorcionista” mostrou-

se com pouca concentração e falta de confiança. Supõe-se que 

este fato pode ter ocorrido por vários fatores de dificuldades 

individuais como, por exemplo: déficit de força, dificuldade na 

realização da tarefa, dificuldade de concentração, déficit de 

atenção durante a execução das tarefas, dificuldade em 

equilibrar-se, impaciência, timidez, falta  de segurança e 

experiência nas atividades propostas.  Entretanto, após realizar  

e aprender  a atividade pretendida,  ela  se mostrou com mais 

confiança e  autonomia, realizando  sozinha o movimento 

ensinado. 

Para a criança analisada o resultado do teste de 

FUKUDA foi negativo, demonstrando que  ela  não possuía  

disfunção vestibular, pois não realizou os giros nem se adiantou  

por mais de 1 metro.  Segundo Melo et al. (2014) a alteração na 

disfunção vestibular unilateral é considerada positiva quando o 

avaliado, ao tentar marchar no mesmo lugar, gira > 45° para o 

lado comprometido, além de adiantar-se por mais de 1 metro. 

Entretanto, sobre o déficit de equilíbrio dinâmico, no 

primeiro momento de avaliação a “contorcionista” oscilou 

durante o movi mento de marcha,  marchando para as laterais 

em alguns momentos e andando um pouco para  frente, mas 

nada que ultrapassasse 1 metro como caracteriza a 

positividade do teste. Ela demonstrou dificuldade moderada 

para realizar o teste completo e de se manter com os olhos 

fechados durante a execução. Outra característica percebida foi 
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o movimento arrítmico na avaliação da criança, durante a 

marcha estacionária e alguma instabilidade. 

Após as 10 intervenções, na  reavaliação do teste de 

FUKUDA  foi visto que a “contorcionista” obteve melhoras 

quanto ao ritmo de marcha e elevação dos joelhos, assim como 

sua posição de marcha estacionária que permaneceu a mesma 

do início ao final do teste, não oscilando com o tronco para 

nenhum lado nem tão pouco caminhando mais à frente. 

Sobre a ineficácia do equilíbrio dinâmico na Síndrome de 

Down, em uma pesquisa realizada por Torquato et al. (2017) foi 

constatada que a manutenção do equilíbrio é adquirida segundo 

um conjunto de mecanismos interligados, tais como 

elasticidade dos ligamentos, tendões e músculos que 

proporcionam  estabilização das articulações. De acordo com  

essa  pesquisa a hiperfrouxidão  ligamentar e hipotonia que são 

características da Síndrome de Down, resultam na falta de 

rotação de tronco, o que leva ao atraso e imaturidade da 

aquisição da marcha, legitimando o d éficit de equilíbrio 

dinâmico. O resultado do estudo realizado pelos autores relatou 

que a eficiência dinâmica da marcha é consequência  da 

integração sensorial dos sistemas visual, vestibular, 

somatossensitivo, tátil e da força muscular adequada, boa 

mobilidade articular e controle neuromuscular eficiente. 

Em estudo posterior, Fernandes et al. (2018) 

mencionaram que o equilíbrio é um componente importante do 

funcionamento das funções motoras e que a hipotonia muscular 

juntamente  com o  atraso do desenvolvimento motor colaboram 

para  o déficit de equilíbrio e de postura na criança com SD. 

No teste Timed Up ang Go-TUG, na primeira avaliação a 

“contorcionista” apresentou como menor aferição e melhor 

execução do teste o valor de 13 segundos, apontando com este 
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resultado algum problema de mobilidade e/ou equilíbrio.  Além 

disso, durante o teste foi possível observar a dificuldade da 

criança no primeiro momento, dado o comando de “andar o 

mais rápido possível” ela acabava correndo e ao final da 

caminhada a criança ou se esquecia de sentar ou apoiava 

primeiro a mão para posteriormente sentar-se. Durante a  

reavaliação  foi obtido como  resultado para este mesmo  teste  

o tempo de 7 segundos, demonstrando uma evolução e 

normalidade para o risco de queda e mobilidade funcional. Foi 

observado ainda que a criança  executou a sequência de forma 

mais correta que na primeira avaliação e se mostrou mais 

confiante sobre como  deveria cumprir  o teste.  

Uma pesquisa realizada por Melo (2018) corrobora com 

o presente estudo ao determinar valores normativos para o 

teste TUG em crianças e adolescentes saudáveis e validar a 

sua utilização em uma amostra de pacientes com SD em 

pesquisa realizada, onde TUG tem sido utilizado dentro da 

pediatria e que os valores normativos são de grande 

importância para melhorar e facilitar a análise de crianças com 

problemas de origem neurológica. 

O autor ainda concluiu que o Timed Up and Go (TUG) 

tem sido utilizado na área da pediatria, tendo em vista que este 

é um teste simples e de realização rápida para analisar a 

mobilidade funcional de crianças e adolescentes e os valores 

normativos podem estar relacionados com a idade e o peso 

corporal, sendo esses valores de grande importância para 

melhorar a a nálise de pacientes com atrasos motores e 

alterações no desenvolvimento psicomotor. 

Torquato et al. (2017) em estudo sobre o atraso em 

crianças com  Síndrome de Down para a transição da postura 

sentado para em pé, sugerem que a criança, quando houver 
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riscos  de apresentar atraso no desenvolvimento motor,  deve 

ser treinada para a posição em pé desde a baixa idade, para 

que aprenda a produzir e controlar as forças musculares, assim 

como dominar os efeitos da interação de rotação de membros. 

Analisando a força muscular abdominal da criança 

pesquisada, através do teste de Prancha Ventral Isométrica o  

resultado  obtido na primeira avaliação foi de 3 segundos. 

Observou-se que neste primeiro momento houve um alto grau 

de dificuldade para a criança avaliada realizar a posição correta 

de prancha ventral, pela exigência corporal, que  necessita de 

força e algum  controle  muscular  para execução da posição de 

prancha. 

Na reavaliação deste mesmo teste o melhor (menor) 

valor alcançado foi de 9 segundos. Além disso, foi possível 

observar que a posição de prancha foi mais bem sucedida que 

no primeiro momento, pois não houve elevação de quadril pela 

criança e ela conseguiu resistir por mais tempo,  realizando a 

posição correta de prancha ventral. 

Sobre a importância da força muscular abdominal, 

Torquato et al. (2017) afirmam que o  déficit do controle motor 

juntamente  com déficit  da força muscular podem ser os 

principais fatores responsáveis pelo atraso da aquisição da 

deambulação independente na criança com Síndrome de 

Down. Os autores apontam que a falta de controle do tronco 

dificulta a aquisição do equilíbrio. Dessa forma, a atividade 

circense executada favoreceu a aquisição de força e equilíbrio, 

repercutindo na marcha. 

Diante dos resultados obtidos na análise quantitativa dos 

dados do estudo de caso clinico em questão, foi perguntado à 

genitora da criança se ela havia percebido alguma mudança da 

criança relativa à força e equilíbrio muscular influenciando 
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habilidades funcionais da criança. A resposta da mãe pode ser 

observada no relato que segue: 

Não é qualquer coisa em que ela sobe. Para 
ficar em cima de uma cadeira (pausa) acho que 
é questão até do equilíbrio, então a gente notou 
nisso, que ela está melhor porque ela ficou ali 
pendurada naquele balanço naquela altura, de 
cabeça pra baixo na faixa. Então isso aí acho 
que ela criou mais  confiança e mais força 
muscular também. Força e equilíbrio. Ela criou 
mais confiança e mais força muscular também 
(Mãe). 

Portanto, a fala da mãe vem a corroborar com os dados 

quantitativos do estudo ao despertar para a melhora dos 

resultados da força e equilíbrio, ratificando os resultados 

obtidos no teste de força muscular e equilíbrio, demonstrando a 

melhora das habilidades da criança no seu cotidiano e 

influenciando aspectos como confiança demonstrando que os 

exercícios circenses foram positivos no aperfeiçoamento de 

habilidades motoras de força e equilíbrio, além de habilidades 

sócio- emocionais. 

Dessa forma, os resultados obtidos no presente estudo 

são importantes para estabelecer que o fortalecimento 

muscular advindo dos exercícios psicomotores pela prática 

circense pode contribuir significativamente para a melhora das 

habilidades dos MMSS e consequentemente nas habilidades 

funcionais. 

O desenvolvimento motor com base no movimento é 

tema relativo à capacidade funcional para realização das 

atividades de vida diária (AVD’S). Na atividade circense 

enquanto recurso terapêutico, o movimento se manifesta e 
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aprimora respectivamente com o estimulo dos sistemas 

vestibular, tátil e proprioceptivo. Esses mecanismos que são 

trabalhados na modalidade circenses de acrobacias aéreas 

torna -se uma ação completa sobre o indivíduo, pelo ponto de 

vista de incentivo às suas desenvolturas, potencialidades e 

habilidades por meio do lúdico, da conscientização e 

aprendizado pela experiência (RODRIGUES,2016). 

De acordo com  Silveira (2016) a capacidade funcional 

do adulto com SD está diretamente ligada à sua deficiência 

intelectual, sendo assim, quando mais comprometido for o 

cognitivo desse adulto maior serão suas dificuldades em 

realizar AVD’s. A mesma autora ainda menciona  o fato de que 

muitas pessoas  com SD vivem sobre os cuidados de um 

“cuidador”, que auxilia a pessoa com SD nas AVD’s, sendo 

ainda o responsável pela inserção social e que quanto menor a 

criança com SD, maior são as diferenças apresentadas em 

relação às crianças  com desenvolvimento típico, porém, essa 

diferença não permanece em todas as fases do 

desenvolvimento. 

No caso da criança do estudo de caso em questão a  

avaliação do grau de independência  funcional  analisado pelo 

índice de Barthel, demonstrou que o escore atingido pela 

“contorcionista” foi de 95 pontos,  tanto na avaliação quanto na 

reavaliação, o que demonstra a dependência funcional leve 

para realizar as atividades de vida diária.  

Os resultados  do presente estudo demonstraram que as 

atividades psicomotoras por meio da pratica circense 

favoreceram os ganhos de força e equilíbrio, além da 

concentração  e autoconfiança da criança  contribuindo para a 

melhora cognitiva da criança sendo percebida na execução dos 

testes realizados na avaliação e reavaliação, além dos 
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depoimentos da mãe relatando a contribuição da atividade 

psicomotora desempenhada. 

 

CONCLUSÕES  

 

Crianças com Síndrome de Down são acometidas por 

diferentes alterações físicas e psicomotoras que as tornam  

mais dependentes pelo déficit cognitivo, comportamental e de 

aprendizagem. Por conta disso, é de grande importância que  o 

trabalho  psicomotor seja realizado o mais cedo possível, por 

uma equipe multiprofissional, podendo ser utilizadas diversas 

técnicas que vão desde atividades lúdicas e artísticas, até 

esportivas. 

Praticar alguma atividade psicomotora vai contribuir para 

ajudar em suas disfunções musculares, como é o caso da 

hipotonia muscular, que atinge grande parte dessas crianças. 

Para  tal, o circo pode ser utilizado como mais uma modalidade 

para favorecer o desenvolvimento psicomotor e físic o dessas 

crianças. 

Podemos concluir baseado nos resultados desta 

pesquisa que as capacidades motoras e físicas são estimuladas 

com as atividades aéreas do circo. As atividades circenses 

promovem benefícios de forma lúdica e divertida, 

proporcionando aos praticantes melhora da aptidão física e a 

coordenação motora, além de ganho de força, agilidade e 

aprimoramento do autoconhecimento. Na pesquisa proposta 

foram identificadas eventuais diferenças entre as variáveis 

analisadas anteriormente e posteriormente às 10 intervenções 

propostas, demonstrando alguma evolução nos resultados que 

comprovam a evolução do quadro psicomotor da criança 
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participante da pesquisa, concluindo que os objetivos trazidos 

por este trabalho foram alcançados. 

Portanto, as estratégias psicomotoras oferecidas pelas 

atividades circenses de acrobacias aéreas a crianças com 

Síndrome de Down estimulam e promovem o desenvolvimento 

de habilidades motoras como: equilíbrio, coordenação, força e 

habilidades cognitivas  através da superação do medo, 

integração e socialização, desenvoltura, comunicação, 

autoconhecimento e autoestima, c ontribuindo  para  a melhora 

das atividades de vida diária, inclusão e da qualidade de vida 

da criança, pais e cuidadores.  

Os resultados obtidos mostram que, após o tratamento 

psicomotor proposto, houve aprendizado motor para as 

atividades treinadas,  com ganho  de independência funcional, 

resultando em maior equilíbrio para realizar as atividades de 

vida diária. 

Mais estudos serão necessários no futuro  sobre os  

benefícios da prática circense como atividade que colabora 

para o desenvolvimento psicomotor e que pode fazer parte das 

condutas terapêuticas, utilizando a ludicidade  a  favor da  

qualidade de vida do praticante. É uma nova forma de 

abordagem psicomotora, entretanto, existe dificuldade de 

encontrar trabalhos acadêmicos com esta temática.  Sugerimos 

novos estudos com protocolos de tratamento e com uma 

amostra maior de participantes, a   fim de investigar possíveis 

benefícios da prática de atividades aéreas por outros sujeitos 

de outras faixas etárias e em ambos os sexos. 
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RESUMO: A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética 
humana determinada pela desordem cromossômica ou 
trissomia do 21, caracterizando o indivíduo com manifestações 
clínicas bastantes peculiares e prejuízo no desenvolvimento 
neuropsicomotor, As crianças apresentam atraso nos principais 
marcos do desenvolvimento motor e a intervenção 
fisioterapêutica precoce é de grande importância. O trabalho 
objetivou realizar orientações fisioterapêuticas e analisar os 
conhecimentos dos familiares antes e após as mesmas. A 
pesquisa foi realizada na APAE de João Pessoa com 10 pais, 
com aplicação de um questionário sociodemográfico, contendo 
itens como: identificação do responsável e da criança, além do 
conhecimento sobre a SD; causas; sinais e sintomas; 
tratamento; cuidados; e se possuíam orientações 
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fisioterapêuticas quanto ao cuidado da criança. Foram 
realizadas as palestras com conteúdo sobre o conceito da 
patologia e suas causas; Manifestações Clínicas e 
Complicações; Tratamento e Orientações Fisioterapêuticas; 
Prática das Orientações e Revisão Geral sobre o assunto. Foi 
reaplicado o questionário, as respostas foram mais coesas e 
precisas após as palestras, onde 100% relataram que 
aprenderam algo que não sabia. Sabe-se que as dificuldades 
dos pais e cuidadores são muitas, principalmente por não saber 
como agir no domicílio. Cabe aos profissionais da saúde abrir 
espaço para o estabelecimento de uma relação de confiança e 
ajuda mútua entre os cuidadores, pautada no respeito à 
individualidade e à singularidade de cada família.    
Palavras Chaves: Orientações. Família. Síndrome de Down. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética 

humana determinada pela desordem cromossômica ou 

trissomia do 21. Essa é uma alteração cromossômica bastante 

recorrente devido a uma carga genética extra caracterizando o 

indivíduo com manifestações clínicas bastante peculiares e 

prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor (MATOS; 

BELLANE, 2010). 

O grau de acometimento da SD é classificado pela 

Classificação Internacional de Doenças (CID), recebendo o 

código Q-90 por estar classificada no capítulo Q-00 – Q-99 das 

malformações, deformidades e anomalias cromossômicas. 

Dentro deste capítulo se encontra no grupo Q-90 – Q-99 das 

anomalias cromossômicas e na categoria Q-90 da SD, sendo 

classificada em subgrupos, onde Q 90.0 refere-se à trissomia 

do 21 por não disjunção meiótica; Q-90.1 mosaicismo por não 
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disjunção mitótica; Q-90.2 trissomia do 21 por translocação e 

Q-90.9 SD não específica (BRASIL, 2012). 

De acordo com Barata e Branco (2010, p.136) “no Brasil, 

estima-se que ocorra um caso em cada 600 nascimentos, o que 

significa que nascem 8 mil bebês com SD por ano, sua 

estimativa é de que vivem no país 300 mil pessoas com essa 

síndrome”. 

Na maioria dos casos a maior incidência de SD é dado 

pelo cromossomo extra derivado da não junção da meiose de 

origem materna com 95%. Já a hipótese das mães com mais 

de 40 anos vem em segundo lugar com 40%. A ocorrência de 

SD independentemente da idade pode estar ainda relacionada 

à mutação de genes que age no processo de disjunção 

meiótica, onde o metabolismo do folheto em mães de crianças 

com SD é anormal e sugerem que uma mutação no gene que 

regula as reações celulares de metilação que poderia levar à 

hipometilação e, em consequência, a erros na segregação 

cromossômica (GUSMÃO et al., 2003). 

O diagnóstico pode ser feito ainda no período gestacional 

ou assim que a criança nasce pela observação de 

características marcantes diferentes dos Recém-Nascidos (RN) 

normais, esse diagnóstico pode ser fechado mesmo antes do 

resultado do exame genético que só confirma as suspeitas 

iniciais (OLIVEIRA; LIMOGILL, 2016). 

As manifestações clínicas mais aparentes são 

problemas, como cardiopatias congênitas, alterações 

oftalmológicas, auditivas, do sistema digestório, 

endocrinológica, do aparelho locomotor, neurológicas, 

hematológicas e ortodônticas. Estudos nacionais revelam 

também alta prevalência de doença celíaca em pessoas com 
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SD, que em caso de suspeita devem ser acompanhados por 

especialistas (BRASIL, 2012). 

Sendo assim, essas crianças possuem atraso nos 

principais marcos do desenvolvimento motor além de possuir 

hiperflexibilidade das articulações, dificuldades na fala, 

hipotonia generalizada, pregas epicantais nos olhos, mãos com 

pregas simiescas, língua protusa e prejuízo no desenvolvimento 

motor (MATOSS; BELLANE, 2010). 

A SD é uma síndrome que não tem cura, mas as crianças 

quanto mais estimuladas apresentam avanços positivos no seu 

quadro clínico e desenvolvimento psicomotor, por isso é 

importante que assim que a síndrome seja identificada e 

diagnosticada, a estimulação precoce seja pela equipe 

multifuncional que envolve fisioterapeuta, terapia ocupacional, 

fonoaudiólogo e medico (BARATA; BRANCO, 2010). 

E desta forma, a intervenção fisioterapêutica deve ter 

continuidade a partir das orientações quanto a estimulação 

domiciliar, posturas e posicionamentos repassados dos 

profissionais para os familiares. Partindo desse pressuposto, a 

presença do fisioterapeuta é fundamental não só na avaliação 

cinético-funcional do paciente com SD, mas também junto aos 

pais para a estimulação das aquisições Diante do exposto nos 

deparamos com esta problemática: Como podemos analisar o 

conhecimento dos familiares antes das orientações 

fisioterapêuticas e após das etapas do desenvolvimento motor, 

com o objetivo de adquirir e/ ou manter a independência 

funcional do paciente sempre orientando os pais e ou 

cuidadores nesta direção. Os familiares das crianças com SD 

obtém maior conhecimento a partir de orientações 

fisioterapêuticas? 
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Objetivos desta pesquisa são analisar o conhecimento 

dos familiares das crianças com síndrome de Down antes e 

após as orientações fisioterapêuticas. Sendo assim, a 

justificativa deste trabalho vem a partir da necessidade e a 

importância de realizar um estudo para promover as 

orientações para os pais destas, propiciando estudos futuros, 

quer sejam para prevenir complicações posturais e/ou até para 

intervir junto ao filho, estimulando seu desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este estudo tratou-se de uma pesquisa de campo do tipo 

descritiva e exploratória, de caráter quantitativo e qualitativo, 

sendo caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas. 

  As pesquisas de caráter descritivo têm por objetivo 

descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, ou o constituindo relações entre variáveis. Envolve 

o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a 

forma de levantamento (KAUARK et al., 2010). 

Este estudo foi realizado na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE/JP) localizada no Bairro dos 

Bancários na cidade de João Pessoa-PB. A Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE) nasceu em 1954, no Rio de 

Janeiro, sendo caracterizada por ser uma organização social, 

cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa 

com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência 

intelectual e múltipla. A Rede APAE destaca-se por seu 
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pioneirismo e capilaridade, estando presente, atualmente, em 

mais de 2 mil municípios em todo o território nacional (APAE 

BRASIL, 2017).  

A população do estudo foi composta de familiares de 

crianças com diagnóstico de SD que fazem intervenção na 

APAE de João Pessoa Sendo assim, a amostra estimada foi 

composta por 10 pessoas da família. Como critérios de 

inclusão, os familiares de crianças com SD poderiam ser de 

ambos os gêneros, sem discriminação em relação a idade nem 

ao grau de escolaridade, mas que se dispusessem a participar 

desta pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

A pesquisa teve como critérios de exclusão os familiares 

de crianças que apresentassem outro diagnóstico ou outras 

anormalidades do sistema nervoso central que não fossem 

Síndrome de Down ou que não se dispusessem a participar 

desta pesquisa. Considerando que há riscos em toda a 

pesquisa que envolve seres humanos, por isso foi de 

responsabilidade do pesquisador o comprometimento a prestar 

suporte diante de qualquer eventual dano à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do 

participante, assegurando-lhe inclusive o devido 

acompanhamento de profissionais habilitados para tal fim.   

Embora, como o estudo se tratou de uma pesquisa 

quantitativa que visou a utilização apenas de questionário, 

envolveu risco mínimo para o participante, como 

constrangimento ao responder algum questionamento. 

Ressalta-se que não houve nenhum dano, não tendo sido o 

pesquisado encaminhado a nenhum profissional responsável a 

fim de solucionar o problema com resolutividade, ou seja, para 

o profissional psicólogo da própria instituição (APAE/JP).  
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 Já em relação aos benefícios este estudo propôs uma 

cascata de informação para futuros estudos, além de ter 

propiciado um conhecimento mais ampliado junto aos 

familiares, o que, por conseguinte, pôde auxiliar na estimulação 

das crianças e na própria intervenção fisioterapêutica, tendo em 

vista que ainda são pouco utilizados nesta população estudos 

com a abordagem da educação em saúde com os familiares. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, inicialmente foi 

aplicado um questionário Sócio Demográfico para obtenção dos 

dados, que descreveu o perfil de cada participante (familiares e 

filhos), conforme consta em (APÊNDICE 2).   

Foi aplicado um questionário aos familiares, sobre a 

identificação pessoal dos mesmos, idade, gênero, grau de 

escolaridade e parentesco com a criança, idade da criança com 

o diagnóstico de SD e as questões relativas ao conhecimento 

sobre a patologia em estudo na busca de, a partir de perguntas 

básicas, obter informações se os mesmos sabiam identificar o 

que é a síndrome de Down; sua etiologia, ou seja o que causa; 

quais as manifestações clínicas na criança, ou seja os sinais e 

sintomas que as crianças tem a partir da síndrome; quais são 

os tratamentos que auxiliam a criança; quais são os cuidados 

que deve-se ter com essa criança a partir do diagnóstico; além 

das orientações fisioterapêuticas que os mesmos possuem e/ou 

executam e onde os familiares já obtiveram informações 

anteriores sobre a SD e, se os mesmos, possuem alguma 

dúvida sobre esta alteração genética.  Após a aplicação do 

questionário, combinamos o local, datas e horários com os 

participantes da pesquisa e iniciamos aulas teórico-práticas 

abordando o tema em questão da seguinte forma: aulas curtas 

de 25-30 minutos cada, divididas em três (03) módulos que 

abordou:  
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1.Conceito da Síndrome de Down e suas causas; 

Manifestações Clínicas e Complicações; 2.Tratamento para a 

Síndrome de Down e Orientações Fisioterapêuticas; 3. Prática 

das Orientações e Revisão Geral sobre todo o Assunto.  A 

metodologia que abordamos para as aulas foi expositiva, sendo 

objetiva e de forma clara para tornar acessível todas as 

informações transmitidas e em relação ao material didático que 

utilizamos foi o Retroprojetor com uso do Programa Power Point 

com projeção de slides criados pelas, autoras do trabalho, além 

do uso de máquinas fotográficas de marca Nikon 12.1 para o 

registro de fotografias durante as aulas expositivas e a 

participação dos familiares na pesquisa. Posteriormente a 

realizarmos estas aulas, reaplicamos o mesmo questionário a 

fim de avaliar se as aulas promoveram algum ou maior 

conhecimento aos cuidadores em relação à temática exposta, 

(APÊNDICE 2).  

As aulas foram realizadas no auditório da APAE, 

denominado Instituto de Pesquisa e Estudos Dr. Ivaldo Araújo 

(IPEIA), localizado na própria sede da APAE, tendo em vista a 

comodidade dos familiares por já estarem neste local à espera 

do atendimento das crianças.  Como recursos didáticos ainda 

utilizou uma boneca simulando uma criança com Down para 

demonstração, um tatame, o rolo, a bola de Bobath, e a 

ludoterapia com utilização de alguns brinquedos sonoros, 

coloridos e jogos de encaixe para demonstração das instruções 

aos familiares.    

O projeto foi apreciado pelo Colegiado do Curso de 

Fisioterapia e submetido à avaliação do Comitê de Ética e 

Pesquisa sendo aprovada pela CAAE de nº: 

80734717.6.0000.5178. Ressaltando que para a realização do 

estudo proposto foram obedecidos todos os critérios 
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estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa com seres humanos. A 

participação dos indivíduos foi voluntária, sendo esclarecidas 

todas as dúvidas e os participantes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), referindo por 

meio deste, esclarecimentos verbais e escritos sobre os 

objetivos da pesquisa, garantindo o sigilo dos dados coletados, 

além de serem informados a respeito de sua liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase do estudo. Para 

caracterização da amostra, foram calculados os estatísticos 

descritivos, sendo os resultados apresentados através de 

tabelas e gráficos (ARAUJO; SILVA,2010).   

A análise estatística foi feita através do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 

20.0). E as análises dos dados qualitativos foram realizadas 

através da análise dos discursos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão demonstrados os resultados obtidos na 

pesquisa, assim como a discussão com outros estudos já 

realizados para compararmos com nossos achados. A amostra 

foi de 10 pais, ou seja, a estimada anteriormente.  

Embora, não se tenha conseguido realizar as palestras 

em dias diferentes, como se tinha previsto ocorrer em 03 

módulos, tendo sida realizada em um momento único e a coleta 

de dados em outro. 

Da amostra pesquisada, 90% dos responsáveis eram do 

gênero feminino (Gráfico 1), 50% com idade média 

compreendida na faixa etária entre 35 e 44 anos. 90% 

relatavam ser mãe das crianças. Já quanto às crianças 
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avaliadas, 70% era gênero feminino e 30% era do gênero 

masculino.  

 

Gráfico 1: Caracterização da amostra quanto o Gênero dos 

familiares. n=10 

 
Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

 

Em 2014, um estudo realizado no sul de Minas Gerais, 

teve como objetivo avaliar a percepção do suporte social de 

cuidadores de crianças com SD em relação ao grau de 

satisfação e ao número de pessoas suportivas, onde os 

resultados se assemelharam com os achados dessa pesquisa 

em relação ao gênero, parentesco com a criança e idade, pois 

90% eram do gênero feminino e mães, com idade média de 40 

anos (REZENDE et al, 2014). 

Nakatani et al (2003) também ratificam nossos achados 

pois demonstram em seus estudos, predomínio total do gênero 

feminino (100%), o que aponta que a sociedade, através de sua 

cultura, imputa o papel de cuidar à mulher, seja ela a mãe, irmã 

ou tia da pessoa cuidada. Essa atividade consiste em algo 

cultural e socialmente definido para o Ser mulher, que 
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normalmente tem filhos, marido, atividades domésticas além 

de, muitas vezes, trabalhar fora do lar. Essa sobrecarga de 

papéis dificulta a prática do cuidado, pois precisam dividir o 

tempo entre todas as suas atividades, gerando um estresse 

físico e psicológico, não permitindo que, muitas vezes, essas 

mulheres se cuidem e se valorizem enquanto ser humano. 

Em relação à escolaridade, 40% da amostra desta 

pesquisa possuía curso superior completo e 30% possuía 2º 

grau completo. E, ao compararmos com este mesmo estudo de 

Rezende et al (2014), houve divergência, pois 28% se 

apresentavam com colegial completo e apenas 18% com 

superior completo. 
 

Gráfico 2: Caracterização da amostra quanto ao grau de 

escolaridade dos familiares. n =10 

 
Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

 

Rezende et al (2014), um estudo realizado no sul de 

Minas Gerais, com objetivo avaliar a percepção do suporte 

social de cuidadores de crianças com SD em relação ao grau 

de satisfação e ao número de pessoas suportivas. Onde os 

achados dessa pesquisa divergem dos encontrados nesse 
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trabalho apresentado em 46% dos casos, primário completo, 

seguido de ginasial completo 28%, colegial completo 18% e 

superior completo 8%. 

Em 2016, um estudo realizado no Rio de Janeiro com 

objetivo de analisar a percepção de pais/cuidadores de pessoas 

com Síndrome de Down sobre qualidade de vida. Onde os 

achados também divergem dos encontrados nessa pesquisa, 

pois apresentam 50% com o ensino fundamental completo, 

40% com o ensino médio completo e 10% com ensino superior 

completo se assemelhando aos achados na pesquisa de 

Resende 2014 (OLIVEIRA; LIMONGI, 2016). 

Já em relação à faixa etária, a média de idade das 

crianças foi de 5 anos. Dentre as avaliações realizadas, a idade 

mínima encontrada foi de 9 meses e a máxima de 20 anos, onde 

a maior frequência foi de crianças com idade de 2 anos (30 %), 

como demonstrado no (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Caracterização da amostra quanto à faixa etária 

atual das crianças. n =10 

 
Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

 

Em 2011, estudo analisado em São Paulo que teve por 

objetivo avaliar a qualidade de vida (QV) de pais/cuidadores de 
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crianças e adolescentes com SD e a influência de aspectos 

sócios – demográficos, obtiveram resultados que divergiram 

com os achados desta pesquisa, pois as crianças 

apresentavam uma idade média de 7 anos, com idade mínima 

de 5 anos e máxima de 10 anos (PAVÃO, et al., 2011). 

Hernn e Piccinini (2010) realizaram um estudo em Porto 

Alegre com objetivo de investigar através de uma abordagem 

qualitativa, o envolvimento paterno e a experiência da 

paternidade no contexto da SD, onde os dados obtidos 

divergem desta pesquisa, pois 80% dos pais relataram que o 

diagnóstico foi após o nascimento 20% ainda durante a 

gestação, nos 3 meses. 

Como já foi mencionado anteriormente, foi aplicado o 

questionário que continha informações pessoais do 

entrevistado e informações de identificação da criança. Em 

outro item, buscava-se informações quanto o conhecimento 

sobre a síndrome, onde 100% dos entrevistados responderam 

que a Síndrome de Down é uma alteração genética; 70% 

responderam que as causas é um problema genético, 30% 

responderam que não sabia e 10% que era a idade da mãe. Já 

sobre os sinais e sintomas, 60% referiram que as crianças são 

diferentes no desenvolvimento, 40% que são mais “molinhos”. 

Em relação aos tratamentos que podem auxiliar a 

criança, 100% responderam que todos os tratamentos, em 

conjunto, podem auxiliar, como: psicologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, educação física e a pedagogia. Quanto ao 

cuidado que se deve ter após o diagnóstico, 80% respondeu 

que deve levar ao médico e outros profissionais e 20% que deve 

tratar dando limites e respeitando regras. Quanto às 

orientações fisioterapêuticas que os pais já possuíam, 90% 

respondeu que corrigiam alguma postura errada que a criança 
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tinha e 10% usavam as órteses quando o fisioterapeuta 

prescrevia 

  

Tabela 1: Resultado dos dados do questionário obtidos antes 

das palestras 

Pergunta                                      Respostas                               Resultado            

O que é Síndrome de Down?    Uma alteração genética                       100%  

 

As causas ?                               Problema genético                                70% 

                                                     Não sei                                                30% 

                                                  Idade da mãe                                         10% 

Sinais e Sintomas?         São diferentes no desenvolvimento                 60%    

                                                     São mais molinhos                              40% 

Quais os tratamentos que-    Todos os tratamentos em conjunto         100% 

podem auxiliar a criança?   

Quais os cuidados deve ter-  Levar ao médico e outros profissionais     80%                 

a parti do diagnostico?             Tratar dando limites e regras                  20% 

Quais orientações fisioterapêu-  Corrigir alguma postura errada            90% 

ticas que os mesmo possuem?   Usar órtese quando necessária          10% 

Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

        

  No segundo momento, foi apresentado aos dez pais, que 

responderam o questionário sobre os conhecimentos da SD, 

uma palestra com conteúdos contendo informações sobre: o 

conceito da Síndrome e suas causas, manifestações Clínicas e 

Complicações, tratamento para a Síndrome de Down e 

orientações Fisioterapêuticas, Prática das Orientações e 

Revisão Geral sobre todo o Assunto. Porém, não foi possível às 

palestras serem aplicadas em três momentos diferentes por 

indisponibilidade dos pais de virem aos encontros, sendo 

realizada a aplicação do questionário e as palestras em um 

único momento, no entanto, a reaplicação do questionário foi 

feita em outro momento (Figura 3). 
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Figura 3: Palestra de educação em saúde aos familiares 

 
Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

 

No segundo encontro, foi realizada a reaplicação do 

questionário, onde os dados obtidos foram que 100% dos 

entrevistados responderam que a síndrome de Down é uma 

alteração genética, 100% responderam que as causas é um 

problema genético; sobre os sinais e sintomas 80% 

responderam que são mais “molinhos” e 20% que são 

diferentes no desenvolvimento. Em relação aos tratamentos 

que podem auxiliar a criança 100% responderam que todos os 

tratamentos em conjunto podem ajudar e quanto ao cuidado 

que se deve ter após o diagnostico 100% responderam que 

deve levar ao médico e outros profissionais para 

acompanhamento. 

Quanto às orientações fisioterapêuticas que os mesmo 

já possuíam 90% responderam que se deve fazer movimentos 

estimulando cada fase da criança e 10% que brincar sempre 

com a criança é importante; 100% respondeu que gostaram da 

palestra; 100% respondeu que aprendeu algo que não sabia; 

80% respondeu que aprendeu que deve-se acompanhar as 

fases da criança, brincando e estimulando-as em casa; 10% 
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respondeu que aprendeu que deve-se estimular mesmo na fase 

adulta; 10% respondeu que aprendeu as formas 

fisioterapêuticas de como estimular a criança. Em 2011, foi 

realizado um estudo em Bauru que teve como objetivo de 

desenvolver e avaliar um material informativo (CD-ROM) para 

orientações de pais e/ou cuidadores de criança com SD em 

relação ao desenvolvimento de linguagem. Os dados 

apresentados nesse trabalho corroboram com esse estudo, 

pois afirma que é de extrema importância a orientação dos pais 

quanto às incapacidades que o filho apresente, pois eles são os 

fundamentais no processo de desenvolvimento da criança 

(PRADO, 2011). 

Em 2015, um estudo realizado na USP em São Paulo 

que teve por objetivo diminuir a insegurança e a falta de 

conhecimento por parte dos pais e cuidadores de crianças com 

paralisia cerebral, oferecendo uma fundamentação teórica 

prática de forma coerente e simplificada também corroboraram 

com o objetivo desta pesquisa, pois enfatizou a importância 

para os pais e cuidadores de crianças com paralisia cerebral de 

conhecerem as características da deficiência para a melhora do 

desenvolvimento das crianças (SILVA; MONTEIRO, 2015). 

 

Tabela 2: Resultados dos dados do questionário obtidos depois 

das palestras 

Perguntas                                  Respostas                               Resultados  

O que é Síndrome de Down?    Uma alteração genética                       100%  

 

As causas ?                               Problema genético                               100% 

 

Sinais e Sintomas?             São diferentes no desenvolvimento             80%    

                                                     São mais molinhos                              20% 

Quais tratamentos podem-   Todos os tratamentos em conjunto          100% 
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auxiliar a criança? 

Quais os cuidados deve ter-  Levar ao médico e outros profissionais   100%                 

a parti do diagnostico?             

Quais orientações fisioterapêu-     Estimular cada fase da criança         90%  

 

ticas que os mesmos possuem?   Brincar sempre com a criança           10% 

Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

 

Marcon et al (2002), em suas pesquisas, relataram que 

muitas famílias apresentam dificuldades no processo de cuidar, 

decorrentes do precário conhecimento sobre cuidados 

domiciliares, o que gera dúvidas e incertezas, comprometendo, 

assim, a realização de cuidados gerais com as crianças. Cabe 

salientar que o cuidado domiciliar adequado pode prevenir ou 

retardar complicações, potencializando a funcionalidade de 

quem é cuidado ou, pelo menos, ofertando a este, menos 

sofrimento em sua vida. 

Os estudos de Bochi (2004) afirmam que o cuidado 

domiciliar exige do cuidador, além de boa vontade e disposição, 

habilidade e conhecimento que o instrumentalize para que o 

cuidado se efetive de forma adequada, demostrando a 

importância das orientações profissionais para os pais e/ou 

cuidadores de crianças com quaisquer deficiência e/ou 

limitação. 

As orientações, fornecidas de maneira adequada com 

linguagem acessível, devem ser vistas como importante 

estratégia para a promoção de um cuidado mais adequado a 

quem é cuidado, pois podem estimular, introduzir, facilitar ou 

manter práticas positivas que visam a manutenção da saúde 

deste.( Figura 4) 

 

Figura 4: Orientações Fisioterapêuticas aos familiares 
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Fonte: LIMA;MARCOLINO,2018. Dados da pesquisa aplicada em 2018 

 

Segundo Szrajer (2005), a equipe multiprofissional é um 

importante aliado dos pais e cuidadores no aprendizado das 

atividades de cuidado a serem realizadas no domicílio, onde os 

profissionais de saúde ao realizarem orientações em relação ao 

cuidado domiciliar, devem utilizar linguagem simples, levando 

em conta a realidade de cada família. Conforme o autor, além 

de passar as informações e o conhecimento técnico, a equipe 

multiprofissional deverá também, ser portadora de esperança e 

alento para o enfrentamento daquela situação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesse estudo, o foco foi analisar o conhecimento dos 

familiares das crianças com síndrome de Down antes e após as 

orientações fisioterapêuticas. Foi observado que os pais e 

responsáveis possuem conhecimento a respeito da Síndrome 

de Down, porém sentem-se inseguros em falar sobre este 

conhecimento e isso influencia negativamente o processo do 

cuidado adequado em relação ao desenvolvimento 
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neuropsicomotor da criança com Síndrome de Down. Após a 

apresentação das palestras, obtivemos como resultados 

respostas mais coesas e precisas, em relação à síndrome, onde 

100% relataram ter aprenderam algo que não sabia, 

alcançando assim o resultado esperado. 

Sabe-se que as dificuldades dos pais e cuidadores são 

muitas, principalmente por não saber como agir no domicílio, 

sentindo-se inseguros e incapazes de realizar as atividades de 

cuidado exigidas pelo estado do seu familiar. Todo o amparo 

neste momento é fundamental. Cabe aos profissionais da 

saúde abrir espaço para o estabelecimento de uma relação de 

confiança e ajuda mútua entre eles e o pai, mãe e/ou cuidador, 

pautada no respeito à individualidade e à singularidade de cada 

família, possibilitando a construção de novos saberes, com isso 

buscando o aprimoramento de seus conhecimentos, para 

fornecer orientações e, assim, possibilitar a melhoria dos 

serviços prestados pelos cuidadores, proporcionando maior 

segurança e confiabilidade para os mesmos, não só do ponto 

de vista pedagógico, mas também em relação às práticas dos 

cuidados. 

Os familiares no contexto do atendimento domiciliar 

desempenham importante papel no cuidado à pessoa com SD, 

constituindo-se no elo interativo entre o mesmo e a equipe de 

saúde. Daí a importância de conhecer suas vivências e 

experiências para que, a partir delas, os profissionais da área 

da saúde possam contribuir, efetivamente, para uma prática 

inovadora de educação e de cuidado à saúde inserindo 

plenamente os sujeitos envolvidos nesse processo. 

As experiências que vivenciadas com as crianças de 

várias faixas etárias com diagnóstico de SD nos 

proporcionaram relatos de familiares e/ou dos responsáveis 
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quanto à falta de conhecimento e preparo na atuação 

necessários em situações que geram dependência e cuidado 

proporcionado por outrem. 

Concluímos, que é de extrema importância que os pais 

tenham conhecimentos sobre as síndromes que os filhos 

apresentem, pois eles são os 

 primeiros reabilitadores mantendo através das orientações 

fisioterapêuticas os estímulos aprendidos nas sessões, também 

em casa, onde a criança se sente mais confortável por estar no 

ambiente com seu binômio mãe/filho e ou pai/filho.   

Consideramos que este estudo é interessante para os 

profissionais da área de saúde, pais e cuidadores de crianças 

com Síndrome de Down e outras síndromes, de modo a  

minimizar dúvidas sobre a deficiência e para que se tornem 

mais seguros e envolvidos, permitindo-lhes dar maior 

assistência ao filho. 
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RESUMO:  A Doença de Parkinson caracteriza-se pela 
degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância 
negra do mesencéfalo e estende-se para o corpo estriado, lobo 
frontal e sistema límbico. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura que objetivou-se analisar a Gameterapia sobre como 
ferramenta de tratamento na Doença de Parkinson. A coleta de 
dados foi realizada através das seguintes bases de dados: 
Scopus, MEDLINE, Lilacs, Scielo, Web of Science e Science 
Direct. Inicialmente foram encontrados 133 artigos relacionados 
ao tema em estudo,foram excluídos 37 duplicados, 16 
enquadrava-se como revisão sistemática, 4 em resumos de 
congresso, 3 cartas ao editor,2 séries de casos, 2 estudos de 
caso, 13 não utilizavam da Gameterapia como intervenção, 3 
não estavam disponíveis na íntegra e 6 não apresentavam a 
amostra com pacientes com DP. Foram encontrados 10 artigos 
analisados a partir do recorte temático delineado, desde Janeiro 
de 2013 até Abril de 2018. A presente revisão demonstra que a 
Realidade Virtual é uma técnica eficaz, inovadora, motivadora 
e de fácil aplicação, que pode vir a ser introduzida nas condutas 
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de atendimento aos portadores de DP. A mesma tem 
demonstrado eficácia tanto nos sintomas motores como não-
motores da DP, entretanto se faz necessário o desenvolvimento 
de estudos mais robustos, capazes de identificar os efeitos da 
RV a longo prazo, identificando possíveis alterações 
biomoleculares que possam estar associadas à intervenção. 
Palavras-chave:  Realidade virtual. Doença de Parkinson. 
Revisão Integrativa 
 

INTRODUÇÃO 

 

Doenças neurodegenerativas (DNs) são patologias 

multifatoriais, geralmente associadas à degradação de 

proteínas defeituosas, estresse oxidativo, disfunções 

mitocondriais e exposição à produtos tóxicos como metais e 

pesticidas. Estima-se que 30 milhões de pessoas no mundo 

possuam alguma DN, a qual afeta diretamente o sistema 

nervoso trazendo incapacidade e morte (SHEIKH et al., 2013; 

ERKKINEN; KIM; GESCHWIND, 2017). Dentre as DNs, 

destaca-se a Doença de Parkinson (DP), doença progressiva 

que afeta mais de 1% da população mundial acima dos 60 

anos, e cuja incidência aumenta para 5% na população acima 

de 85 anos, o que a coloca como a segunda DN mais 

prevalente no mundo (REEVE; SIMCOX; TURNBULL, 2014). 

De causa desconhecida, a DP caracteriza-se pela 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância 

negra do mesencéfalo e que, mais tarde, estende-se para o 

corpo estriado, lobo frontal e sistema límbico. Verifica-se que 

uma interação entre fatores genéticos e ambientais aumente 

consideravelmente o risco para desenvolvimento dessa 

patologia, que apresenta como quadro clínico a bradicinesia, a 

rigidez, o tremor de repouso e a instabilidade postural. 
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(JANKOVIC, 2008; OBESO et al., 2008; CROSIERS et al., 

2011). 

O tratamento da doença se dá por meios farmacológicos 

(terapia com levodopa, principalmente) e cirúrgicos, através da 

Estimulação Cerebral Profunda. Há décadas o exercício e a 

Fisioterapia Neurofuncional vem sendo consideradas terapias 

complementares aos medicamentos, com o objetivo de 

maximizar a capacidade funcional motora e melhorar a 

qualidade de vida de indivíduos portadores de DP (DEANE et 

al., 2002; ABRUZZESE et al., 2016). 

A Gameterapia tem se mostrado nos últimos anos como 

uma ferramenta terapêutica utilizada no campo da 

neurorreabilitação, tratamento da Doença de Parkinson, trata-

se de uma técnica que permite a interação do indivíduo com o 

sistema computacional que recria a realidade numa interface 

virtual, oferecendo treinamento cognitivo e motor 

concomitantemente (VIEIRA et al., 2014). De acordo com 

Zhang e Kaulfman (2015), o treino com jogos digitais tem 

impacto benéfico no equilíbrio, mobilidade, função executiva e 

velocidade de processamento de idosos. 

Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo 

analisar o que a literatura apresenta sobre a realidade virtual 

como ferramenta de tratamento para a doença de Parkinson. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A seguinte pesquisa trata-se de um estudo baseado em 

uma revisão da literatura, no qual buscou –se apontar o uso da 

Gameterapia como tratamento nos pacientes com DP. Dessa 

forma, foram utilizadas as seguintes bases de dados como 

fontes de pesquisa: Scopus, MEDLINE, Lilacs, Scielo, Web of 
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Science e Science Direct utilizando-se as seguintes descritores: 

Terapia de exposição à realidade virtual; Jogos de Vídeo; 

Fisioterapia; Doença de Parkinson. 

Com a finalidade de proceder a essa revisão, foram 

demarcadas as seguintes etapas metodológicas: identificação 

do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem 

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

informações retiradas das publicações revisadas; avaliação dos 

estudos selecionados; interpretação e apresentação dos 

resultados da pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; 

SOARES et al, 2014). 

O processo de triagem, extração de dados e avaliação 

dos mesmos, foi realizada por dois revisores, para garantir 

coerência na escolha dos artigos. O levantamento bibliográfico 

foi realizado de Janeiro de 2013 até Abril de 2018 

Os critérios de inclusão foram: estudos relevantes e 

fortemente relacionados ao tema, em inglês, português e 

espanhol; ensaios clínicos; estudos de intervenção; pesquisas 

experimentais, como livros e teses disponíveis na íntegra; 

estudos que usem da técnica de gameterapia ou realidade 

virtual na sua intervenção, estudos dos últimos 5 anos. 

Os critérios de exclusão foram: estudos de caso; série de 

de casos ou revisões sistemáticas, estudos que tratem de 

síndrome parkinsoniana; amostras que apresentem DP 

associada a outra patologia neurológica. 
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Figura 1. Fluxograma da estratégia de busca realizada nas 

bases de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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70 
SCIENCE 
DIRECT-6 
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SCIELO- 2 
MEDLINE- 32 
WEB OF 
SCIENCE-18 
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Na busca inicial foram encontrados 133 artigos 

relacionados ao tema em estudo, desses foram excluídos 37 

por serem duplicados, 16 enquadrava-se como revisão 

sistemática, 4 em resumos de congresso, 3 cartas ao editor,2 

séries de casos, 2 estudos de caso, 13 não utilizavam da 

Gameterapia como intervenção, 3 não estavam disponíveis na 

íntegra e 6 não apresentavam a amostra com pacientes com 

DP. Dessa forma, a pesquisa totalizou uma quantidade de 10 

artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão. Os 

trabalhos envolviam desde aspectos técnicos relacionados aos 

exergames, mecanismos neurofisiológicos e comportamentais 

do tratamento, bem como pesquisas envolvendo avaliação pré 

e pós-tratamento. Na tabela 1 é possível identificar o 

detalhamento dos estudos selecionados. 

A doença de Parkinson (DP) é um dos problemas da 

saúde pública que afeta diretamente a qualidade de vida dos 

seus portadores. Os pacientes sofrem dos problemas que 

afetam sua vida diária, como acinesias (dificuldade em iniciar o 

movimento), bradicinesia (amplitude reduzida e velocidade de 

movimento), expressões faciais anormais e instabilidade 

postural (MORRIS, 2000, DAUER & PRZEDBORSKI, 2003, 

OBESO et al, 2018).  
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Tabela 1: Caracterização dos estudos incluídos 
 

AUTOR/ 
ANO 

TIPO  
DE 
INTERVENÇÃO 

FREQUÊNCIA 
/ NÚMERO DE 
SESSÕES 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

RESULTADOS 
OBTIDOS 

Allen et. 
al. 
(2017) 

 Utilização de 
2 jogos   
(‘marshmallo
w’ e 
´galinha´) no 
ambiente 
domiciliar. 

3 sessões 
por 
semana, 
durante 12 
semanas. 

Mini Exame do 
Estado Mental 
(MEEM) 
Escala de 
Avaliação da 
Doença de 
Parkinson 
Unificada da 
Sociedade de 
Distúrbios do 
Movimento 
(MDS-UPDRS) 

-Não houve 
diferença entre 
o exergame e 
os grupos de 
controle para o 
tempo. 
-O grupo 
exergame 
apresentou  vel
ocidade de 
movimento 
significativame
nte mais rápida 
no do que o 
grupo controle. 

Trembla
y et al 
(2014) 

Programa de 
Treinamento 
com Wii Fit 
ambiente 
domiciliar 

3 sessões 
por 
semana, 
durante 6 
semanas. 

Hoehn & Yahr 
Escala 
Unificada de 
Avaliação de 
Doenças de 
Parkinson 
(UPDRS-II) 
Estimulação 
MagnéticaTran
scraniana 
(EMT) 

Aumento no 
desempenho 
motor 

Maidan 
et al 
(2017) 

Treinamento 
com esteira 
em ambiente 
virtual 
(TAV)  e 
treinamento 
apenas com 
esteira (TE) 

3 sessões 
por 
semana, 
durante 6 
semanas.  

Ressonância 
Magnética 
Funcional 
(fMRI) 
Avaliação 
Cognitiva de 
Montreal 
(MoCA); 

Alterações nos 
padrões de 
ativação 
cerebral de 
ambos os 
grupos. O 
grupo TAV 
mostrou 



REALIDADE VIRTUAL NA DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 
 

 Mindstreams; 
NeuroTrax, 
Modiin, Israel; 
; 
 

melhora no 
escore de 
atenção e 
velocidade de 
caminhada em 
comparação 
com o grupo 
TE.  
 

Robles-
García 
et al. 
(2016) 

Treinamento 
de imitação 
motora com 
óculos de 
imersão em 
realidade 
virtual 

3 sessões 
por 
semana, 
durante 4 
semanas 

Excitabilidade 
cortico-
espinhal por 
eletromiografia 
e teste da 
batida de 
dedos. 

Aumento da 
ADM, redução 
da hipometria, 
aumento do 
período 
silencioso no 
EMG, 
indicando a 
redução dos 
sintomas 
motores da DP 

Rocha et 
al. 
(2017) 
 

Gameterapia 
usando o 
Xbox 360™ 
com os jogos 
Kinect 
Adventures!
™ e 
KinectSports
™: ultimate 
collection. 

3 sessões 
por 
semana, 
totalizando 
24 sessões 

Ritmo e 
frequencia 
cardíaca por 
monitor 
cardíaco 
telemétrico 

Menor 
modulação 
autonomica da 
frequencia 
cardíaca e 
maior influencia 
do SNP no SNS 
quando 
comparado a 
pessoas 
saudáveis 

Shih et 
al. 
(2016) 
 

Gameterapia 
usando o 
sensor Kinect 
para o 
treinamento 
de equilíbrio, 

2 sessões 
por 
semana, 
durante 8 
semanas, 
totalizando 
16 sessões 

Mini Exame do 
Estado Mental 
(MEEM) 
Hoehn & Yahr 
 

O treinamento 
baseado na 
intervenção 
com 
exergames 
baseado no 
equilíbrio, 
apresentou 
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maior 
estabilidade 
postural 
comparado ao 
grupo controle. 
Os indivíduos 
portadores da 
DP melhoraram 
o equilíbrio 
funcional em 
ambos os 
protocolos de 
tratamento. 

Ribas et 
al (2017)  

Comparação 
entre 
exergame e 
fisioterapia 
convencional
.  

12 semanas EEB, Fatigue 
Severity Scale 
(FSS-BR), 
Teste de 
Caminhada de 
6 minutos, 
PDQ-39 

Exergame foi 
capaz de 
melhorar o 
equilíbrio e 
reduzir a fadiga 
em pacientes 
com DP.  

Ozgone
nel et al 
(2016) 

Realidade 
Virtual 
através do X-
box 
associada a 
Fisioterapia 
Convencional 

3 sessões 
por semana 
por 5 
semanas 

Escala de 
equilíbrio de 
Berg, Timed 
Up-and-Go, 
seção II da 
Escala 
Unificada de 
Avaliação de 
Doença de 
Parkinson 
(UPDRS-II) e 
frequência de 
queda. 
 

Melhora no 
equilíbrio, 
marcha, 
desempenho 
nas AVDs e 
redução da 
frequência de 
quedas. 
 

Liao et 
al. 
(2015) 

Realidade 
virtual com 
Wii Fit + 
Treino em 

2 sessões 
por 
semana, 

Performance 
em cruzar 
obstáculos 

Melhora na 
capacidade de 
cruzar 
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esteira com 
exercícios 
tradicionais + 
Treino em 
esteira 

por 6 
semanas 

através do 
sistema 
Liberty, 
performance 
para balanço 
dinâmico 
através do 
sistema 
Balance 
Master, teste 
de organização 
sensorial, 
PDQ-39, TUG, 
escala 
internacional 
de eficiencia 
de quedas 
(FES-I) 

obstáculos em 
comparação ao 
controle, com 
aumento no 
controle em 
equilíbrio 
dinâmico e da 
habilidade 
integrativa 
sensorial. 

Yang et 
al. 
(2016) 

Treino de 
equilíbrio 
comm 
realidade 
virtual 
realizada em 
domicílio 

2 vezes por 
semana, 
por 6 
semanas 

Escala de 
Equilíbrio de 
Berg, Indice de 
Marcha 
Dinâmica, 
PDQ-39, 
UPDRS-III. 

Não houve 
diferença 
significante 
quando 
comparado ao 
grupo controle.  

 

Existem cerca de sete milhões pessoas em todo o mundo 

sofrem de DP. A maioria dos casos ocorre após os 60 anos, 

embora o início precoce da doença também ocorra. Dentre as 

formas de tratamento, o padrão atual é uso da levodoterapia L-

3, 4-di-hidroxifenilalanina no combate aos sinais e sintomas da 

patologia. O tratamento de reabilitação física é adotado como 

um meio alternativo para retardar a progressão dos sinais e 

sintomas da DP e retardar a necessidade de intervenções 

medicamentosas mais fortes, devido ao efeito colateral negativo 

da medicação (HARRIS, et. al., 2009; HUNTER et al., 2017). 
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Nos últimos anos, os videogames que antes eram 

utilizados para o lazer, surgiram para fins de reabilitação de DP. 

Os videogames interativos baseados em exercícios atraíram a 

atenção pelo seu potencial para fornecer uma forma 

pragmática, sustentável e envolvente de exercício terapêutico 

(YU,VUONG,INGALLS, 2010). 

Os jogos funcionam como uma alternativa para os 

exercícios físicos tradicionais. Como os exercícios físicos 

precisam ser realizados intensivamente por um longo período 

de tempo para serem eficazes (WEISS et al., 2004). Os 

pacientes com DP submetidos à reabilitação tradicional tendem 

a se sentirem mentalmente entediados e fisicamente cansados, 

reduzindo suas motivações para persistir até o fim do 

tratamento (YU,VUONG,INGALLS, 2010). Os videogames 

motivam os pacientes com DP a se exercitarem com uma maior 

frequência (BROOKS, PETERSSON, 2005; MEEKES, 

STANMORE, 2017). 

Os exergames têm o potencial de facilitar a 

aprendizagem motora, já que podem fornecer uma prática 

envolvente de atividades com realimentação aumentada, que 

frequentemente inclui conhecimento de resultados e / ou 

conhecimento de desempenho na forma de feedback visual, 

auditivo e sensorial (NIEUWBOER, et al. 2009; ROSLY et al., 

2016; MELO et al., 2018).  

O estudo de Allen et. al. (2017), propôs a criação de um 

programa de exergames para ser utilizado por portadores da 

Doença de Parkinson em ambiente domiciliar, o exergame 

proposto continha exercícios com foco principal nas 

extremidades dos membros superiores. Os indivíduos que 

foram submetidos aos jogos dos exergames demonstraram um 

melhor desempenho para algumas atividades específicas como 
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na velocidade dos movimentos e melhoraram sua capacidade 

de jogar os jogos, quando comparados ao grupo controle, 

contudo não apresentaram melhoria na atividade proposta pelo 

jogo. Assim o uso do exergames tem implicações na 

reabilitação dos indivíduos com DP. 

Robles-García et al. (2016) utilizou a RV de imersão para 

intervir com estratégias de imitação dos movimentos e 

identificou através de registro eletromiográfico um aumento da 

ativação musclar no hemisfério esquerdo, com aumento do 

período silencioso nos registros, o que indica redução dos 

tremores, com aumento da amplitude de movimento e 

diminuição da hipometria característica da DP.  

O estudo de Shih et. al. (2016), utilizou da realidade 

virtual para avaliar o equilíbrio nos portadores de DP, os 

mesmos participaram de dois protocolos de treinamento de 

equilíbrio, um deles baseado no uso do sensor Kinect e o outro 

em um treino convencional de equilíbrio. No protocolo 

exergames, os indivíduos realizaram em quatro tarefas, o 

primeiro para alcançar um alvo, segundo uma tarefa de alcance, 

terceiro para evitar obstáculos na direção do indivíduo e a 

quarta relacionado a marcha.  

Os resultados revelaram que o treinamento de 

exergames baseado no equilíbrio produziu efeitos positivos 

sobre a estabilidade postural e apoio unipodal, com efeitos 

particularmente fortes no controle direcional em apoio unipodal. 

Estes resultados sugerem que o treinamento com exergames 

usando o sensor Kinect trouxe benefícios à amostra.     

Assim, o sensor Kinect pode fornecer prática motora 

específica usando a captura de movimento de corpo inteiro, que 

oferece informações precisas em tempo real para guiar o 
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desempenho e monitorar o movimento do corpo (Shih, et. al. 

2016). 

Por outro lado, o estudo de Yang et al. (2016), que se 

baseou em um treino de equilíbrio utilizando plataforma de 

equilíbrio e monitor com jogos desenvolvidos pelos 

pesquisadores, em uma intervenção realizada à domicílio, 

identificou efeitos da intervenção em relação ao tempo (pré e 

pós intervenção), entretanto não houve diferença significante 

entre a realizada virtual e um treinamento de equilíbrio 

convencional. 

A terapia combinada com RV e a Fisioterapia 

Convencional também vêm sendo investigada sobre o 

equilíbrio, marcha e frequência de quedas. Ozgonenel et al. 

(2016) utilizaram um protocolo de reabilitação convencional, 

consistindo em eletroestimulação funcional, compressas 

quentes e exercícios ativos de equilíbrio, marcha e 

fortalecimento, associada ao treino com o console do 

videogame Xbox. Esse programa de intervenção foi realizado 

três vezes semanais durante cinco semanas. Observou-se 

melhora significativa no pré e pós-intervenção em todos os 

desfechos supracitados, quando comparado ao grupo controle, 

tendo implicação positiva nas Atividades de Vida Diária (AVDs). 

Quando comparadas às intervenções isoladamente, 

observou-se no estudo de Ribas et al. (2017) que após doze 

sessões de treinamento utilizando o console de videogame 

Nintendo® com a Wii Balance Board®, o equilíbrio e a fadiga 

dos indivíduos com DP melhoraram significativamente, quando 

comparados aos resultados obtidos com a fisioterapia 

convencional. Entretanto, essa melhora não foi sustentada após 

60 dias da última intervenção. Diante disso, é notório que ainda 

não há um consenso em relação ao tempo e intensidade de 
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treinamento utilizando a RV. Ozgonenel et al. (2016) sugerem 

que esta terapêutica poderia estender-se ao âmbito domiciliar e 

tornar-se uma prática diária dos indivíduos com DP. 

De forma semelhante, Liao et al. (2015) investigou o 

efeito da RV através do Wii Fit combinado à treino aeróbico em 

esteira e comparou à exercícios tradicionais de yoga, 

alongamento e fortalecimento também combinados à treino de 

esteira. Foi identificado que o treinamento com RV foi mais 

efetivo na melhora do equilíbrio dinâmico, na capacidade de 

cruzar obstáculos e na habilidade de integração sensorial 

quando comparado ao exercício tradicional. 

Smania et. al. (2010) acredita que o melhor desempenho 

apresentado pelos portadores da DP está relacionado 

provavelmente as melhorias nas habilidades motoras e 

cognitivas exigidas pelos jogos, como deslocamento de peso, 

stepping simétrico e movimentos controlados próximos aos 

limites de estabilidade, bem como atenção, memória e tomada 

de decisão. Leroi et. al (2012) afirma que  presença de 

estímulos motivadores, como o estímulo reforçador de 

desempenho ótimo, bem como o aspecto de novidade dos 

jogos, pode ser particularmente importante em pacientes com 

doença de Parkinson que têm motivação reduzida . 

Estudos de neuroimagem buscam confirmar o efeito 

modulatório da RV na DP. Através da utilização da Ressonância 

Magnética Funcional (fMRI), foram comparados os efeitos do 

Treinamento com Esteira em Ambiente Virtual (TAV) – que 

incluiu desafios da vida real, como obstáculos, desvios de 

caminhos e distratores -, e Treinamento Apenas com Esteira 

(TE), com intensidade e duração semelhante em ambos os 

grupos. Após o treinamento, os participantes do grupo TAV 

tiveram maior ativação que o grupo TE no cerebelo e giro 
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temporal médio. Em contraste, os pacientes do TE tiveram 

maior ativação na área 10 de Brodmann e giro frontal inferior 

(MAIDAN et al, 2017).  

Sabe-se que o cerebelo é um dos principais contribuintes 

para a coordenação de movimentos, enquanto o giro temporal 

médio contribui para a integração destes. A área 10 de 

Brodmann e o giro temporal inferior exercem papel crucial sobre 

as funções executivas associadas à multitarefa, planejamento, 

atenção e inibição. Maior ativação nessas áreas do cérebro em 

pacientes com DP pode vir a sugerir uma tentativa de 

compensação de áreas que estão em hipofunção (SARTER et 

al., 2014).  

A doença de Parkinson também pode estar 

acompanhada de disfunção autonômica, a qual é mais 

caracteristicamente expressa por mudanças da frequência 

cardíaca e da pressão arterial. Rocha et al. (2017) realizou 

estudo utilizando Xbox 360™ e identificou que a RV não foi 

capaz de reverter a disfunção autonômica na frequência 

cardíaca, embora tenha aumentado a atividade autonômica do 

nervo vago provocando maior equilíbrio da frequência cardíaca.  

CONCLUSÕES  

 

A presente revisão demonstra que a Realidade Virtual é 

uma técnica eficaz, inovadora, motivadora e de fácil aplicação, 

que pode vir a ser introduzida nas condutas de atendimento aos 

portadores de DP. A mesma tem demonstrado eficácia tanto 

nos sintomas motores como não-motores da DP, entretanto se 

faz necessário o desenvolvimento de estudos mais robustos, 

capazes de identificar os efeitos da RV a longo prazo, 

identificando possíveis alterações biomoleculares que possam 
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estar associadas à intervenção. Observa-se também a 

necessidade de novos estudos que visem compreender as 

melhores estratégias de aplicação, levando em consideração os 

diferentes estágios da doença. 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar a repercussão da 
fisioterapia aquática na capacidade funcional e no 
condicionamento cardiorrespiratório de idosos. Pesquisa do 
tipo aplicada, descritiva, com abordagem quantitativa e 
delineamento quase experimental, com pré e pós-teste. 
Amostra composta pelos 25 idosos inicialmente sedentários, de 
ambos os gêneros, com idade igual ou superior a 60 anos. Foi 
utilizado um formulário biodemográfico, manovacuômetria, 
TAFI, TC6minutos e escala de Borg Modificada. Realizada 
bateria de testes no Pré- e Pós-intervenção da Fisioterapia 
aquática, verificou-se diferenças estatisticamente significativas 
favoráveis ao testes pós-intervenção, em relação ao TAFI que 
avalia a força (testes de sentar e levantar e flexão de braço 
p≤0,000), flexibilidade (teste de sentar e alcançar os pés 
p≤0,000), resistência aeróbia (marcha estacionária de 2 
minutos p≤0,000), agilidade e equilíbrio dinâmico (teste de 
levantar e caminhar p≤0,01) e índice de massa corporal, com 
exceção  do  teste  de  alcançar  as  costas  e  o  IMC  que não 
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obtiveram nível estatístico significativo (p≤0,260 e p≤0,403) 
respectivamente. Em relação ao condicionamento 
cardiorrespiratório, também apresentou significância para 
PImáx (p≤0,02) e PEmáx (p≤0,04); bem como, para o 
TC6minutos (p≤0,021). Conclui-se que a Fisioterapia Aquática 
se mostrou uma importante ferramenta para melhorar a 
capacidade funcional e condicionamento cardiorrespiratório de 
idosos, observando-se excelentes evoluções nos elementos 
avaliados como a força e flexibilidade dos membros inferiores e 
agilidade, condicionamento aeróbio e cardiorrespiratório. 
Palavras-chave: Idoso. Aptidão Física. Fisioterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem passando por uma mudança em sua 

pirâmide etária, e com isso a expectativa de vida vem 

aumentando e a taxa de natalidade diminuindo. A expectativa é 

de que, em 2020, o Brasil será o sexto país, com um número 

maior de idosos no mundo. Essa modificação, acarreta em 

problemas de saúde pública, tendo em vista que, o país não 

está preparado para tal mudança. O processo de 

envelhecimento não tem relação direta com o adoecimento, a 

menos que, já se tenha uma doença associada. Atualmente 

temos muitos idosos saudáveis na população e devido a isso, é 

de crucial importância que se foque na prevenção ao longo da 

vida (CHENA et al. 2015; MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

Segundo Jacob et al. (2013), o envelhecimento deve ser 

entendido como um acontecimento natural da vida, sendo ele 

dinâmico, contínuo, e sem volta, que se inicia ao nascimento e 

segue até a morte do indivíduo. É um evento pessoal e de 

variação individual, isto é, que muda de pessoa para pessoa e 
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está ligado há um conjunto de fatores biológicos, psicológicos, 

e comportamentais que acontecem no decorrer da vida. 

A partir do ponto que o indivíduo começa a envelhecer, 

o mesmo quer continuar suas funções normais, ser 

independente e continuar ativo. Mas o que acontece é que os 

indivíduos normalmente se tornam menos ativos, o rendimento 

físico diminui, levando a alterações psicológicas, e com isso o 

idoso passa a ter diminuição de sua força, da flexibilidade, 

equilíbrio, resistência e mobilidade, podendo-o impossibilitar de 

realizar as atividades de vida diária (AVDs) e de interagir com o 

meio social (RIKLI; JONES, 2008; VERAS, 2009; COSTA, 

2011; MATTOS, 2015). 

Com o processo natural do envelhecimento, as 

alterações que acontecem no corpo dos idosos provocam um 

decréscimo da flexibilidade, equilíbrio agilidade, força, e 

condicionamento aeróbio e os movimentos já se tornam mais 

lentos; a amplitude de movimento e elasticidade das 

articulações diminuem e ainda surgem lesões que mudam a 

estrutura do osso,podendo deformando-o em muitos casos 

(CAVALHO, 2012). 

No sistema respiratório ocorrem modificações 

progressivas e irreversíveis, em relação aos volumes e 

capacidades dos pulmões e força da musculatura respiratória, 

além da diminuição do peso dos pulmões. Já no sistema 

cardiovascular, há uma baixa na função do coração, a pressão 

arterial sofre alterações gerando uma diminuição da circulação 

sanguínea, a pele se torna enrugada, perde a maciez e resseca. 

Contudo, o processo de envelhecimento gera diminuições das 

aptidões físicas, decadência das capacidades funcionais, 

redução da massa óssea e muscular, elasticidade, circulação e 

movimentos das articulações, avanço do peso, maior lentidão, 
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diminuição da flexibilidade, massa muscular, força, estatura, 

lesões degenerativas variadas (BRITO et al. 2018). 

Lima (2017) evidencia que o conjunto de alterações nos 

sistemas musculoesquelético e cardiorrespiratório do idoso 

contribui para a redução da capacidade aeróbica que por sua 

vez reflete de forma negativa na capacidade funcional (CF) 

desse sujeito, que se estiverem reduzidas e associadas 

proporcionam maior susceptibilidade às doenças e mortalidade. 

A CF é resultante da ligação multidimensional agregada 

à saúde física, mental, autonomia nas atividades de vida diária, 

interação social, apoio familiar e independência financeira, 

caracterizando um novo conceito de saúde. Caso ocorra a 

alteração de algum dos seguimentos, interfere na CF do 

indivíduo (MATTOS, 2015). 

Desta maneira, com a chegada da terceira idade, um dos 

empasses de maior foco se refere à aptidão física dos 

indivíduos, decorrendo de uma vida inativa, o que muitas vezes 

vem de imposições socioculturais e não da incapacidade 

funcional. No entanto, sabe-se que grande parte das mudanças 

fisiológicas e funcionais vistas no idoso são resultantes da 

inexistência de estímulos do que alterações atribuídas ao 

envelhecimento (VAGETTI et al. 2017). 

Diante do exposto, o envelhecimento carrega problemas 

de saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência 

social. Ao envelhecer o indivíduo não precisa obrigatoriamente 

adoecer, apenas se já tiverem doenças presentes, mas o 

envelhecimento está correlacionado a um bom nível de saúde. 

Além disso, o desenvolvimento na área da saúde e da 

tecnologia proporcionam a essa população, acesso a serviços 

públicos ou privados adequados, e consequentemente uma 
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melhora na qualidade de vida nessa fase (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016). 

A Fisioterapia tem muito a contribuir para o tratamento e 

prevenção das alterações que o envelhecimento traz, 

realizando condutas mais especificas e humanas que ajudam a 

minimizar os acometimentos do idoso. É uma das profissões da 

área de saúde, indispensável para uma atenção integral ao 

idoso no sistema de saúde, uma vez que oferece como objetivo 

de estudo o movimento humano. Tal área de atuação vem 

contribuir, lançando mão de informações e recursos 

fisioterapêuticos, com a intenção de ajudar a minimizar os 

acometimentos do idoso, atuando diretamente nos fatores que 

possam causar perda ou redução da qualidade de vida e bem- 

estar dos idosos (BRANDENBURG; MARTINS, 2012). 

Para isso, uma das intervenções fisioterapêuticas mais 

eficaz é a Fisioterapia Aquática, que utiliza de piscinas 

aquecidas e um ambiente mais seguro para o atendimento ao 

idoso (GOMES , 2007; BEZERRA et al., 2016). 

A fisioterapia aquática (FA) usa os efeitos físicos, 

fisiológicos e cinesiológicos, sucedidos da imersão do corpo em 

piscina aquecida, como artificio auxiliar da reabilitação ou 

prevenção de alterações funcionais. A atuação terapêutica da 

água aquecida ocasiona avanço do metabolismo e redução da 

tensão muscular, possibilitando um ambiente agradável, 

confortável e relaxante. Além do mais, um dos efeitos 

ocasionados pela submersão em meio aquático é a elevação 

dos níveis de dopamina no sistema nervoso central, que 

permanece por algumas horas após a imersão (SILVA et al., 

2013). 

Levando-se em consideração as premissas descritas 

acima, torna-se relevante o desenvolvimento de uma pesquisa 
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com o objetivo de avaliar as repercussões da fisioterapia 

aquática na capacidade funcional e no condicionamento 

cardiorrespiratório de idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo tratou-se de uma pesquisa aplicada, 

exploratória, descritiva do tipo quase experimental 

com abordagem quantitativa, relacionada à fisioterapia aquática 

na capacidade funcional e condicionamento respiratório de 

idosos. 

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a junho 

de 2018, com idosos que foram submetidos à intervenção da 

fisioterapia aquática, realizada em uma clínica escola de 

Fisioterapia de uma instituição de ensino superior, na cidade de 

Patos, no Estado da Paraíba. 

A população foi formada por idosos de ambos os sexos, 

sedentários, com idade superior ou igual a 60 anos, da cidade 

de Patos e a amostragem foi constituída pelos primeiros 30 

voluntários que aceitaram fazer parte da pesquisa. Por motivos 

de saúde e desistência a amostra final foi composta por 25 

idosos. 

Como critérios de inclusão dos voluntários na pesquisa, 

foi ter idade igual ou superior a 60 anos; que apresentem 

autonomia, independência funcional e capacidade para se 

deslocar ao local; ser sedentário; e terem assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, além disso, foi 

necessário responder “NÃO” a todas as perguntas do 

Questionário de Disposição Para a Atividade Física - PAR-Q e 
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no caso de responder “SIM” a uma ou mais das perguntas 

desse questionário, trazer uma autorização médica, com 

liberação para o exame físico. 

Os critérios de exclusão foram àqueles idosos que 

exibiram limitação cognitiva; não apresentaram recomendação 

médica para realização de exercícios, em virtude de um 

problema clínico; que possuíssem complicações cardíacas 

como angina instável ou infarto agudo do miocárdio recente, 

diabetes descontrolada, frequência cardíaca de repouso maior 

que 120 bpm, pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg, 

pressão diastólica maior que 100 mmHg. 

A realização deste estudo considerou a Resolução nº 

466/12/16 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a 

ética da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de que a privacidade do 

sujeito da pesquisa será preservada, sendo aprovado com 

parecer número 2.450.060 

Foram considerados como perda de pesquisa, os idosos 

(n=5) que não compareceram por questões de saúde ou por 

qualquer outro motivo, no período predeterminado para os 

testes e/ou que estivessem impossibilitados de comparecer a 

no mínimo, 75% das frequências das atividades práticas. 

Todos os sujeitos da amostra foram submetidos a um 

programa de Fisioterapia Aquática (FA) com 30 intervenções, 

que envolveu atividades práticas semanais com exercícios 

cardiorrespiratórios e para capacidade funcional, com 

abordagem de atendimento em grupo. 

As intervenções de FA aconteceram com duração de 60 

minutos e frequência de duas vezes por semana. 

Transcorreram numa IES de Patos-PB, com supervisão de 

monitores (acadêmicos de fisioterapia) devidamente 
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capacitados e profissionais (fisioterapeutas) qualificados. De 

modo geral, as atividades práticas estavam estruturadas a 

seguinte maneira: 15 minutos de aquecimento global e articular, 

15 minutos de alongamentos gerais, 20 minutos de treino 

cardiorrespiratório   e   exercícios   globais    para   capacidade 

funcional, em que os movimentos poderiam ser realizados com 

o auxílio e/ou resistência de matérias, tais como: bolas, halteres 

e recursos de peso/estabilidade em EVA, flutuadores 

(aquatubo), entre outros; e 10 minutos de técnicas de 

relaxamento ou dinâmicas. O treino cardiorrespiratório foi 

aplicado em grupo, de modo contínuo variado. 

Fizeram parte do programa, exercícios de agilidade, 

flexibilidade, força, resistência aeróbia e interação social. Não 

houve qualquer interferência no protocolo de treino para este 

estudo. Os principais objetivos do programa eram a melhoria da 

aptidão física dos idosos em função da melhoria da sua 

capacidade funcional e ainda o treino cardiorrespiratório. 

Para coleta de dados, foram utilizados um Formulário 

Biodemográfico, um instrumento validado para avaliar 

capacidade funcional e aptidão física, denominado Teste de 

Aptidão Física para Idoso – TAFI, desenvolvido por Rikli e Jones 

(1999), Escala de Borg, Teste de caminhada de 6 minutos, e 

uma ficha para os dados de manovacuômetria. 

Como a principal finalidade deste estudo foi avaliar a 

repercussão da fisioterapia aquática na capacidade funcional e 

no condicionamento cardiorrespiratório de idosos, um grupo de 

idosos sedentários foi submetido a uma intervenção de 

fisioterapia aquática e foi submetido a duas fases de avaliações 

(Fase I: testes pré-intervenção e Fase II: testes pós-intervenção 

da Fisioterapia aquática), realizadas de acordo com a 

necessidade de cada instrumento: 



REPERCUSSÕES DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA CAPACIDADE FUNCIONAL 
E NO CONDICIONAMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO DE IDOSOS 

 
 

Os instrumentos utilizados serão descritos a seguir: 
Perfil Biodemográfico: Para traçar o perfil biodemográfico 

dos idosos aprovados, foi utilizado um formulário 

biodemográfico, com questões objetivas que consideraram: 

data de nascimento, idade, sexo, estado civil, escolaridade, 

profissão e condição de moradia. Em sequência o participante 

foi submetido à avaliação para parâmetros físicos relacionados 

à aptidão física, por meio do TAFI. 

Teste de Aptidão Física Para Idosos-TAFI: O TAFI foi 

elaborado para avaliar o desempenho físico de uma ampla faixa 

de idade e de capacidade física dos idosos, ele se distingui dos 

demais testes, por possuir características exclusivas como: 

refletem um corte transversal dos principais componentes da 

aptidão física associados com a independência funcional na 

idade avançada (RIKLI; JONES, 2008). 

A bateria de testes, envolvendo 07 estações, incorporam 

a mensuração da força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio 

dinâmico, resistência cardiorrespiratória, habilidade motora e 

composição corporal, divididas por estação. Procedendo da 

seguinte maneira: 1ª estação: teste de levantar da cadeira, 2ª 

estação: teste de flexão do braço, 3ª estação: altura e peso, 4ª 

estação: teste de sentar e alcançar os pés, 5ª estação: teste de 

alcançar as costas, 6ª estação: teste de levantar e caminhar, 7ª 

estação: marcha estácionaria de 2 minutos. 

Índice de Percepção de Esforço – IPE (Escala de Borg): 

O IPE mais conhecido como a escala de Borg Modificada, foi 

utilizado para termos informações sobre a percepção do grau de 

esforço e quantificar a dispneia, realizado durante o exercício. 

Foi mensurada através de uma escala com valores 

compreendidos entre zero a dez, em que o zero representa um 
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esforço insignificante e o dez um esforço exaustivo (BORG; 

KAIJSER, 2006). 

Avaliação da Força Muscular Respiratória 

(manovacuômetria): A manovacuômetria foi utilizada para 

avaliar a força da musculatura respiratória, especificamente os 

músculos inspiratórios e expiratórios assim mensurados pela 

Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) que é medida durante 

esforço iniciado a partir da Capacidade Pulmonar Total (CPT), 

enquanto que a Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) é medida 

durante o esforço iniciado a partir do Volume Residual (VR). 

Cada voluntário realizará três esforços de inspiração e 

expiração máximas, tecnicamente satisfatórias, o qual o 

participante encontra-se sentado, estando o tronco e coxas a 

um ângulo de 90º, as narinas ocluídas por uns clips nasais, e 

segurando firmemente o bocal contra os lábios, para evitar 

vazamento peitoral de ar e será considerada a medida de maior 

valor dada pelo manovacuômetro. 

Avaliação do Condicionamento Cardiorrespiratório 

(TC6min): O TC6min também foi empregado com o intuito de 

encontrar a condição funcional do sistema cardiorrespiratório. 

Antes da realização do teste, os pacientes tiveram um período 

de repouso de no mínimo 10 minutos. Durante esse período, 

foram aferidas a pressão arterial e o nível de dispneia (Escala 

de Borg). O teste foi realizado em uma quadra poliesportiva, em 

que foi demarcado uma área com um trajeto de 45,7 metros, 

livre de circulação de pessoas. Ao comando “iniciar” os 

participantes começam a caminhar o mais rápido possível (sem 

correr), tentando percorrer o máximo de voltas possíveis, em 6 

minutos, e a cada volta completada os idosos receberam um 

palito de sorvete (para contabilizar como uma volta). Ao termino 

dos 6 minutos, o participante foi solicitado a parar e o registro 
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dos escores da distância total percorrida foi realizado e 

correspondeu ao número de voltas multiplicado por 45,7 

metros, somado aos metros extras percorridos além da última 

volta (RIKLI; JONES, 2008). 

Todos os testes da pesquisa foram realizado nas duas 

fases (Fase I: testes pré-intervenção e Fase II: testes pós- 

intervenção da Fisioterapia aquática), com exceção do 

biodemográfico que foi aplicado apenas na fase I. 

Como suporte para o tratamento estatístico e formação 

do banco de dados, foi utilizado o software estatístico SPSS 

21.0 para Windows. Para análise estatística foi usada 

estatística descritiva (média e desvio padrão) e estatística 

inferencial (teste t de Student pareado). O nível mínimo de 

significância será de p≤0,05. 

Os padrões de desempenho do TAFI também foram 

empregados na interpretação dos resultados, por meio do 

formulário de perfil pessoal e classificados em porcentagens 

que indicam os escores obtidos por uma pessoa em relação aos 

seus companheiros e dessa forma foi utilizada a análise 

estatística descritiva para avaliar a capacidade funcional e o 

nível de aptidão física dos idosos. 

Os escores do TAFI foram apresentados em forma de 

escala contínua em todos os testes, em uma faixa de níveis de 

capacidade que engloba desde os frágeis limítrofes até os 

altamente condicionados. Os valores do condicionamento foram 

calculados através da diferença entre os valores obtidos na fase 

II - pós- intervenção menos os valores obtidos na fase I – pré- 

intervenção, ou seja, Condicionamento = valor pós-intervenção 

– pré-intervenção. 

Após o tratamento estatístico dos dados, foram dispostos 

em forma de tabelas e gráficos trabalhados pelos programas 
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Microsoft versão 2013 do Word e Excel, estando  de acordo com 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo teve 25 idosos sedentários, que participaram 

de um programa de Fisioterapia Aquática, em uma IES da 

cidade de Patos – PB. A Tabela 1, permite uma melhor 

visualização das características da amostra. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto aos dados 
biodemográficos dos idosos (N=25). 
VARIÁVEIS NÍVEIS FREQUÊNCIA PORCENTAGEM 

Sexo Feminino 23 92,0 
Masculino 2 8,0 

Faixa Etária 60-64 08 32,0 
65-69 14 48,0 
70-74 04 16,0 
75-79 01 4,0 

Estado Civil Solteiro 01 4,0 
Casado 10 40,0 
Divorciado 06 24,0 
Viúvo 08 32,0 

Escolaridade Ens. Fund. 08 32,0 
Ens. Médio 11 44,0 
Ens. Superior 06 24,0 

Profissão Aposentado 12 48,0 
Comerciante 03 12,0 
Dona de casa 06 24,0 
Outros 04 16,0 

Mora com Sozinho 09 36,0 

Família 13 52,0 

Outros 03 12,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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Dos 25 idosos participantes, 92% (n=23) eram do sexo 

feminino e 48% (n=14) tinham idades entre 65 e 69 anos, 

apresentando média de 66,44 anos (DP=4,50). Quanto ao 

estado civil, observou-se que a grande maioria eram casados 

com 40% (n=10). No que se referem à escolaridade, obtivemos 

o maior número, os que cursaram o ensino médio com 44% 

(n=11). A maioria apresentava-se como aposentado 48% 

(n=12) e em relação à moradia, muitos idosos moravam com as 

famílias (cônjuge e/ou filhos) 52% (n=13) (TABELA 1). O estudo 

em questão apresentou predominância do sexo feminino 

corroborando com o estudo de Costa Neta; Costa e Lucena 

(2016), que apresentou 75% de sua amostra indivíduos do sexo 

feminino. O perfil biodemográfico diferencia-se de homens para 

mulheres após os 60 anos idade, devido ao fenômeno de 

mudança demográfica e dominância do sexo feminino, 

nomeado feminização da velhice. As mulheres têm alcançado 

uma maior longevidade relacionada aos homens (VITUOSO et 

al., 2012). 

Em relação a faixa etária dos participantes obteve-se 

maior número entre 65 e 60 anos que se assemelha ao estudo 

de Beck et al (2011), que constatou um número maior de 

participantes entre 60 e 69 anos com 50% da amostra. Em 

pesquisa realizada por Virtuoso et al. (2012) constataram que 

44,7% (n=59) de seus participantes nemearam como estado 

civil casado, o que corrobora com este estudo. 

A capacidade funcional foi avaliada por meio do Teste de 

Aptidão Física para Idosos (TAFI) que se compõe de uma 

bateria de testes em que o idoso realiza as atividades normais 

da vida diária(RIKLI; JONES, 2008). O teste foi realizado por 

estações: 1ª estação – Teste de Levantar da Cadeira, 2ª 

estação – Teste de Flexão do Braço, 3ª estação – Altura e Peso, 
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4ª estação – Teste de Sentar e Alcançar os Pés, 5ª estação – 

Teste de Sentar e Alcançar as Costas, 6ª estação – Teste de 

Levantar e Caminhar, 7ª estação – Marcha Estacionária de 2 

minutos. 

Os resultados serão explanados de acordo com as 

estações e conforme as fases (pré-intervenção, pós- 

intervenção da Fisioterapia Aquática), o condicionamento e o 

nível de significância pelo teste t para amostra pareada, como 

mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Disposição dos dados do Teste de Aptidão Física 
para Idosos por estação (N=25). 

ITENS DO 
TESTE 

(ESTAÇÃO) 

PRÉ- 
INTERVENÇÃO 

PÓS- 
INTERVENÇÃO 

Δ p 

T1 - Levantar da 
Cadeira 

8,9 12,6 3,7 0,000* 

T2 - Flexão de 
Braço 

11,3 18,5 7,2 0,000* 

T3 - IMC 30,2 30,6 0,4 0,403 

T4 - Sentar e 
alcançar os Pés 

-7,08 0,60 6,7 0,000* 

T5 - Alcançar as 
Costas 

-11,32 -9,52 1,7 0,260 

T6 - Levantar e 
Caminhar 

7,4 5,9 1,5 0,010* 

T7 - Marcha 
Estacionária 

58,6 92,5 33,9 0,000* 

Unidades de medidas: T1- número de vezes que se levanta da cadeira; 
T2- número de vezes que se realiza a flexão; T3 – índice de massa 
corpórea; T4-valor em centímetros; T5- valor em centímetros; T6- valor 
em segundos; T7 – valor em passos. Δ = condicionamento (valor pós-
intervenção – valor pré-intervenção). P = nível de significância, * Nível de 
significância p≤0,05. Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Os dados da tabela 2 mostram os valores de cada item 

do teste, de acordo com as estações no pré- e pós-intervenção. 

Pode-se notar que, em todos os testes os resultados do pós- 
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intervenção são maiores que o pré-intervenção, iniciando com 

o teste de levantar e sentar da cadeira (T1) com 3,7 vezes a 

mais no pós intervenção; o teste de flexão de braço (T2) com 

adição de 7,2 vezes; sentar e alcançar os pés (T4) com 

aumento de 6,7 centímetros; o alcançar as costas(T5) com 

diminuição 1,7 centímetros entre as mãos; o teste de levantar e 

caminhar (T6) também obteve um ganho de 1,5 segundos (vale 

ressaltar que o teste se mostra com um número menos no pós- 

intervenção porque ele é dado em segundos, no qual a pessoa 

percorreu o percurso)e por fim a marcha estacionária (T7) 

obteve um acréscimo de 33,9 passos na fase II – pós- 

intervenção. O único teste que não se obteve ganhos foi o IMC 

(T3) com 0,4 na relação peso/altura2, porém se mantiveram na 

mesma classificação sobrepeso. 

Ainda na tabela 2 é possível observar o nível de 

significância dos testes, e os mesmos apresentaram relevância 

com p≤0,01 em todos os testes, exceto os testes T3- IMC com 

p=0,403 e T5 - alcançar as costas com p=0,260. 

A capacidade funcional junta todas as funções do corpo, 

indica as interações positivas entre os indivíduos e os fatores 

do contexto ambiental e pessoal (SANTOS et al, 2013). O teste 

de aptidão física para idosos (TAFI) avalia aspectos que ao 

passar dos anos ficam diminuídos, como a força, flexibilidade, 

agilidade, equilíbrio dinâmico e resistência aeróbia (RIKLI; 

JONES, 2008). 

A atividade física em idosos traz benefícios psicológicos 

e fisiológicos tais como o aumento da força muscular, 

equilíbrio,flexibilidade e consumo máximo de oxigênio. Quanto 

a força muscular avaliada neste estudo por meio dos testes (T1 

e T2) de levantar da cadeira e flexão de braço, os resultados 

são positivos após a realização da intervenção semelhante ao 
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estudo de Leitão et al. (2015), que realizou os mesmos testes e 

obteve um condicionamento para membros inferiores de 3,63 

vezes e para membros superiores 3,91 vezes, sendo que no 

presente estudo obteve-se ainda um número melhor para 

membros superiores. Em relação ao nível de significância os 

números se assemelham a pesquisa Leitão et al. (2015) que 

também obtiveram p≤0,001 para ambos os testes. 

Para avaliar a flexibilidade utilizamos os testes (T4 e T5) 

de sentar e alcançar os pés e alcançar as costas, nesses 

alcançamos números melhores no pós-intervenção quando 

comparado com os valores pré-intervenção. O teste de alcançar 

os pés avalia a flexibilidade dos membros inferiores e nossos 

dados concordam com o estudo de Santos, Leal e Vendrusculo 

(2017) que também realizou intervenção em meio aquático com 

mulheres idosas fazendo avaliação pré- e pós-intervenção, 

conseguindo um condicionamento médio de 8,13 centímetros 

para membros inferiores. 

Quanto ao teste de alcançar as costas que avalia a 

flexibilidade de membros superiores conseguimos apenas 

resultados negativos de flexibilidade, mesmo os valores finais 

sendo inferiores aos valores iniciais, ambos foram negativos e 

não apresentou diferença significativa entre os valores pré- e 

pós-intervenção (Tabela 2), o que corrobora com Vila et al. 

(2013) que realizou o teste de flexibilidade e atingiu um número 

ruim para membros superiores com uma média de -12,42 

centímetros, tendo ainda nível de significância semelhante ao 

nosso com p≤0,365. 

O teste de levantar e caminhar analisa a agilidade e 

equilíbrio dinâmico dos participantes, o qual é marcado em 

segundos, neste estudo conseguimos alcançar um melhor 

número também nos testes pós-intervenção, o que concorda 
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com a pesquisa de Mazo et al. (2015) que realizou o teste com 

335 participantes mulheres e atingiu uma média de 5,5 

segundos. 

A marcha estacionaria é uma alternativa utilizada para 

avaliação do condicionamento aeróbio dos participantes é 

mesurada pelo número de passos dados em um tempo de dois 

minutos, obtivemos resultados significativos no pós-intervenção 

discordando do estudo de Elias et al. (2012). 

Para avaliar a Força da Musculatura Respiratória (FMR) 

foi utilizada a manovacuômetria. Este teste verifica as medidas 

das pressões respiratórias máximas - PImáx (Pressão 

Inspiratória máxima) e PEmáx (Pressão Expiratória máxima). 

Na figura 1, temos a disposição dos dados pré- e pós- 

intervenção da força da musculatura respiratória (PImax e 

PEmax), de acordo com seus valores. 

Observamos na figura 1, que a média dos valores de 

PImax (média = 63,2 cmH2O) no pós-intervenção foram 

maiores que os valores PImax (média = 52,4 cmH2O) pré-

intervenção, assim como a PEmax (média = 69,6 cmH2O) na 

pós- intervenção exibiu resultado maior que o valor PEmax 

(média = 59,2 cmH2O) pré-intervenção. 

A análise da musculatura respiratória PImax e PEmax 

mostraram valores maiores no pós-intervenção que no pré- 

intervenção. Estudo realizado Albuquerque (2013) com 20 

idosas que praticavam hidroginástica apresentou PImax (63,35 

± 10,47 cmH2O) e o valor de PEmax (90,54 ± 14,78 cmH2O). 

Esses resultados se assemelham quanto a PImax, porém, 

discorda do nosso estudo que obtivemos valores menores no 

que se refere a PEmax. Já a pesquisa de Guimarães et al. 

(2017) com 30 participantes praticantes de atividade física 
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obteve média de 67 cmH2O para PEmax, apresentando assim, 

valor similar ao estudo em questão. 

 

Figura 1. Disposição dos dados pré e pós-intervenção da 
força da musculatura respiratória (N=25). 

 
*Nível de significância: PImax p=0,02, PEmax 
p=0,04. Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

O teste de caminhada de 6 minutos (TC6min) avalia o 

condicionamento cardiorrespiratório, este teste consiste em 

caminhar de forma rápida em um determinado percurso durante 

6 minutos e são avaliados quantos metros a pessoa fez no dado 

tempo. Na tabela 3 podemos analisar as médias e desvios 

padrões da distância percorrida pelos indivíduos no pré- e pós- 

intervenção da fisioterapia aquática e o nível de significância. 
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Tabela 3. Distância percorrida nas fases de pré e pós 
intervenção, e o (p) nível de significância (n = 25). 

 

TC6min 
Pré- 

Intervenção 
(M ± DP) 

Pós- 
Intervenção 

(M ± DP) 

 

p* 

Distância 
percorrida 

415,93 ± 88,03 453,7 ± 84,42 0,020* 

Os valores representam a média ± desvio padrão (M±DP), distância 
percorrida em metros (m), p= nível de significância (p≤ 0,020). 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
 

Observa-se na tabela 3, que a média da distância 

percorrida no teste pós-intervenção é maior quando comparada 

com a fase inicial pré-intervenção com diferença de 37,77 

metros.Tais resultados apresentaram diferença com nível de 

significância com p≤0,05. 

Podemos ainda verificar na tabela 3 que os idosos 

apresentaram um bom desempenho no TC6min, visto que, 

estudo realizado por Motta et al. (2015) com 23 idosos após 

intervenção de fisioterapia aquática, obteve nos resultados pós- 

intervenção uma média de 295,8 metros, mostrando assim que, 

os idosos de presente estudo, obtivemos resultados muito 

superior,equivalente a quase o dobro da distância percorrida. 

Diante dos resultados obtidos com os testes aplicados, 

podemos constatar que houve uma melhora significativa da 

capacidade funcional e do condicionamento cardiorrespiratório 

dos idosos após as intervenções da Fisioterapia Aquática, e que 

resultados positivos foram demonstrados na força, flexibilidade, 

agilidade, equilíbrio dinâmico e na resistência aeróbia, além do 

aumento da força da musculatura respiratória, indo mais 

além,pode-se inferier que a intervenção da fisioterapia 

proporcionou também uma evolução no quesito interação social 

dos idosos e na qualidade de vida. 
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CONCLUSÕES  

 

Retomando os objetivos propostos nesse estudo, pode- 

se evidenciar que o programa de Fisioterapia Aquática foi eficaz 

na melhora da capacidade funcional e no condicionamento 

cardiorrespiratório de idosos. Mostrando-se assim, a 

importância da prática de atividades coletivas e exercícios físico 

na manutenção da saúde do idoso e minimizando os efeitos 

deletérios do processo de envelhecimento. 

Considerando os resultados obtidos, chegou-se à 

conclusão que a Capacidade funcional e condicionamento 

cardiorrespiratório de idosos, que foram submetidos a 

Fisioterapia Aquática, por um período de quatro meses (30 

intervenções), apresentaram melhores resultados quando 

comparados ao período pré-intervenção, aceitando a hipótese 

proposta pelo estudo. Dessa forma, entende-se que a 

Fisioterapia Aquática pode se configurar como uma importante 

maneira de manutenção e melhoria da capacidade funcional e 

do condicionamento cardiorrespiratório, bem como 

proporcionar uma melhor Qualidade de vida aos idosos que se 

dispõem a realizar as atividades regularmente. 

Quanto aos resultados do Teste de Aptidão Física para 

idosos – TAFI, pode se observar uma melhora significativa, com 

diferenças estatísticas comprovadas pelo Teste -T de Student 

para amostras pareada na força, flexibilidade, agilidade e 

condicionamento aeróbio, sendo que em relação a flexibilidade 

os resultados foram melhores em membros inferiores. Quanto 

ao condicionamento cardiorrespiratório - força da Musculatura 

respiratória e teste de caminhada de 6 minutos- também 

apresentaram melhorias significativas nos testes pós- 

intervenção comparados com os pré-intervenção. 
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A contribuição da pesquisa consiste em chamar a 

atenção para a saúde dos idosos, bem como, das políticas 

públicas de saúde, que hoje se mostram impulsionadoras na 

melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 

Por fim, sugere-se novas pesquisas que comparem a 

intervenção da Fisioterapia em solo e meio aquático; avaliar e 

comparar a flexibilidade dos membros superiores com outros 

testes, bem como, utilizar e/ ou comparar os outros protocolos, 

instrumentos e variáveis de avaliação do condicionamento 

cardiorrespiratório, como envolvendo o Consumo Máximo de 

Oxigênio (VO2max). 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar os 
efeitos do treino funcional, baseado em exercícios de equilíbrio 
e propriocepção para idosos com Doença de Parkinson. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e quase-
experimental de abordagem quantitativo, do tipo “before and 
after” a partir do estudo de caso de 1 paciente, sexo feminino, 
de 64 anos, com diagnostico de Doença de Parkinson. A 
participante foi submetida a um protocolo fisioterapêutico 
baseado em treino funcional e proprioceptivo, aplicado ao longo 
de 8 semanas, com 2 sessões semanais. Os dados foram 
coletados através de questionário composto por dados 
referentes à identificação e variáveis sociodemográficas, além 
de avaliação do equilíbrio global, do desempenho funcional e 
cognitivo. O questionário foi aplicado em dois momentos, 
durante o estudo: antes e após a intervenção terapêutica. 
Resultados: Os resultados apontaram uma melhora significativa 
do equilíbrio estático, nas atividades de vida diária (AVDs), além 
das funções cognitivas. O estudo comprovou que o protocolo 
mostrou-se eficaz ao promover melhora do equilíbrio estático e 
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desempenho cognitivo, proporcionando uma redução do risco 
de quedas de pacientes acometidos com doença de Parkinson, 
assim como, contendo os impactos negativos da doença sobre 
a funcionalidade. 
Palavras-chave: Equilíbrio. Quedas.  Doença de Parkinson. 
Exercícios em Dupla Tarefa. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson (DP) foi descrita a princípio por 

James Parkinson em seu ensaio “An essay on the shaking 

palsy”, publicado em 1807, sendo considerado um dos 

distúrbios do movimento que mais acomete os idosos. Essa é 

uma patologia neurológica, crônica e progressiva, resultante da 

degeneração das células dos núcleos da base, região 

responsável pela produção de dopamina, que é o principal 

neurotransmissor que colaboram para a precisão de 

movimentos e coordenam as mudanças de decúbito, porém sua 

etiologia é idiopática (SANTOS et al., 2010).   

Segundo Nascimento e Albuquerque (2015), no Brasil, 

têm ocorrido um aumento da população idosa e provavelmente 

um aumento dos casos de doenças crônicas degenerativas e 

incapacitantes, a exemplo da DP. A doença evidencia uma 

prevalência acometendo na faixa etária entre 50 a 70 anos 

média de 1% da população idosa do mundo com predominância 

em homens. Após 75 anos de idade, a prevalência é 1 em cada 

100 pessoas. Com o aumento da expectativa de vida, avalia-se 

que 10 milhões de pessoas em todo o mundo estão atualmente 

vivendo com a DP. Estima-se que número dobrará em 2030 

(HAASE; MARCHADO; OLIVEIRA, 2008). 

Essa patologia é caracterizada por quatro sinais clínicos 

fundamentais: tremor de repouso, bradicinesia, rigidez e 
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instabilidade postural (HAASE; MARCHADO; OLIVEIRA, 

2008). Os principais sintomas relacionados com a DP estão 

correlacionados com as disfunções da marcha, caracterizados 

por rigidez nos movimentos de tronco, assincronia dos passos, 

baixa velocidade, comprimento do passo pequeno, propulsão 

(festinação para frente) e retropulsão (festinação para trás), que 

podem gerar uma limitação das atividades da vida diária (AVD) 

já na fase inicial da doença, ocasionando redução no nível de 

atividade, assim gerando mais imobilidade e 

consequentemente deficiência no desempenho funcional com 

decorrente piora da qualidade de vida  (GUIMARÃES; 

SEVERINO; PINHEIRO, 2013). 

 As alterações posturais podem apresenta-se como 

incapacidade de recuperar o equilíbrio quando empurrado e, 

gradativamente, modifica-se para incapacidade de ficar em pé 

sem suporte ou mesmo ao sentar, tendo íntima relação com 

episódios de quedas, sobretudo os que possuem estágios mais 

avançados da doença (GUIMARÃES; SEVERINO; PINHEIRO, 

2013). 

Ainda são escassos os estudos sobre que a incidência e 

prevalência das quedas sejam a principais causas de 

morbidade e mortalidade em pacientes com a DP. A 

porcentagem dos pacientes que caem varia entre 38% a 68%. 

Em portadores da DP, as quedas são responsáveis pelo 

aumento da incidência diversas fraturas, que geralmente levam 

a internamentos e severas incapacidades funcionais (MATA; 

BARROS; LIMA et al., 2008). 

 Os indivíduos com DP possuem um risco de quedas 

nove vezes maior do que os idosos saudáveis pareados pelo 

sexo e idade. O medo de cair novamente é ainda mais 

incapacitante para estes sujeitos, pois ocasiona uma limitação 
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das atividades físicas realizadas e até mesmo promove o 

isolamento social. Tal fato pode desmotivar o paciente assim 

reforçando a sua imobilidade (SILVA; MÓDOLO; FAGANELLO, 

2011). 

A intervenção fisioterapêutica é aplicada como 

tratamento adjunto aos medicamentos ou a cirurgia utilizada na 

DP. A reabilitação deve incluir exercícios motores, treino de 

marcha (sem e com estímulos externos), treinamento das 

atividades diárias e exercícios respiratórios. O objetivo da 

fisioterapia é melhorar a qualidade de vida, prevenir risco de 

quedas, assim e evitando futuras complicações secundárias 

(SANTOS et al., 2010). 

Diante do exposto, observou-se que a literatura ainda é 

escassa em relação aos ensaios clínicos que comprovem os 

efeitos do tratamento fisioterapêutico para os ajustes posturais 

na DP minimizando as quedas. Dessa forma, o presente estudo 

se faz importante para levantar mais evidencias cientificas 

sobre o tratamento fisioterapêutico direcionado ao paciente de 

Parkinson, mostra quais são as técnicas mais utilizadas para 

prevenção de quedas nestas pacientes, tornando a fisioterapia 

uma ferramenta importante na manutenção da capacidade 

funcional e da qualidade de vida de idosos com DP. 

Santos et al. (2010) relatam em seu estudo várias 

pesquisas relacionadas com tratamento fisioterapêutico em 

pacientes com DP. O treinamento da marcha é uma das 

principais metas da reabilitação no parkinsoniano. Com a 

tentativa de preservar a funcionalidade destes pacientes e 

evitar acidentes por quedas, alguns pesquisadores têm 

realizado em seus experimentos o treino da marcha com 

estímulos visuais colocados no solo, observando o aumento do 

comprimento do passo, da velocidade da marcha e preservação 



TREINO FUNCIONAL PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS COM 
DOENÇA DE PARKINSON 

 
 

do equilíbrio global. Diante do exposto, o presente estudo 

elenca o seguinte questionamento: Quais os efeitos de um 

treino funcional sobre o equilíbrio de idosos com Doença de 

Parkinson? 

Dessa maneira o presente estudo teve como objetivo 

analisar os efeitos do treino funcional, baseado em exercícios 

de equilíbrio e propriocepção para idosos com DP, além de 

aprimorar os conceitos sobre a DP, caracterizar o perfil 

sociodemográfico de idosos com DP submetidos ao 

acompanhamento fisioterapêutico e elencar os exercícios de 

equilíbrio e propriocepção como recurso cinesioterapêuticos 

direcionado ao paciente com DP. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracterizou-se como um estudo de 

caso, em modelo quase-experimental do tipo before and after, 

de natureza descritiva, corte longitudinal e abordagem 

quantitativa, onde buscou analisar os efeitos do treino funcional, 

baseado em exercícios de equilíbrio e propriocepção para uma 

idosa com DP. 

Segundo Yin (2001) Apud Ventura (2007), o estudo de 

caso retrata uma investigação empírica e compreende um 

método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e 

da análise de dados. Pode integrar tanto, estudos de caso único 

quanto de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e 

qualitativas de pesquisa. 

Uma pesquisa quase-experimental, embora, não 

apresentando distribuição aleatória dos sujeitos nem grupos de 

controle, são desenvolvidas com bastante rigor metodológico e 

aproximam-se bastante das pesquisas experimentais. Nesse 
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tipo de pesquisa é possível, entretanto, observar o que ocorre, 

quando ocorre, aquém ocorre, tendo uma análise de relações 

causa-efeito (Gil; Antonio Carlos, 2008). 

Conforme Silveira e Córdova (2009), a pesquisa 

quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista 

lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da 

lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Por 

outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos 

dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para 

apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 

vivenciando o fenômeno. 

De acordo com os dados mais recentes do Censo 2010, 

a Paraíba ocupa o terceiro lugar no Brasil e, é o primeiro estado 

com maior número de idosos no Nordeste. Em João Pessoa, os 

idosos representam 7,36% da população, atingindo o 

equivalente a 40.446 pessoas, concentrados em bairros na 

região central, como Jaguaribe e Cruz das Armas, assim como 

em regiões com infraestrutura mais desenvolvida, como 

Bancários, Torre e Tambaú (IBGE, 2011). 

O presente estudo contou coma participação voluntária 

da paciente M.N.S., sexo feminino, 64 anos de idade, recrutada 

da lista de pacientes atendidos no serviço de Fisioterapia da 

Clínica Escola da Faculdade Maurício de Nassau (João 

Pessoa/PB), a partir de ligações telefônicas. Apresentava o 

diagnóstico de DP idiopática, há mais de 10 anos, com grau de 

progressão da doença equivalente ao estágio 3 da Escala de 

Hoehn e Yahr Modificada; fazia uso regular de medicações 

antiparkinsonianas e tinha capacidade de deambular 

independente, sem dispositivos de auxílio.   

Cabe destacar que o Serviço de Fisioterapia da 

Faculdade Maurício de Nassau, situa-se no Bairro dos Estados 
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na Avenida São Paulo de número 1103, na cidade de João 

Pessoa/PB. O espaço é destinado ao atendimento à população 

nas especialidades de Psicologia e Fisioterapia, e atividades 

práticas de extensão aos alunos do curso de Fisioterapia, 

Nutrição e Psicologia. A Clínica Escola já realizou mais de 400 

atendimentos para crianças, adultos e idosos. 

Foram excluídos da participação do estudo, indivíduos 

que não apresentassem condições cognitivas ou com sinais de 

transtornos depressivos para responder a entrevista e que não 

aceitem participar voluntariamente do estudo. A exclusão de 

participantes com alterações cognitivas ou depressivas será 

realizada conforme descrito pela literatura (SAYERS; BEAN; 

CUOCO, 2003), sendo justificada pelo fato de que a presença 

destes fatores poderia afetar a capacidade de realizar atos 

motores e pensamentos lógicos, impossibilitando a realização 

de testes funcionais e de entrevistas, comportando-se como 

uma variável de confusão. 

Ressalta-se que todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos poderão apresentar riscos, sejam físicos, emocionais 

ou comportamentais para a amostra estudada com 

consequências imediatas ou tardias. Entretanto, a referida 

pesquisa não apresenta riscos psicológicos explícitos; entre os 

riscos físicos diretamente relacionados com a metodologia 

aplicada, podem acontecer episódios de quedas ou falhas no 

mecanismo postural, além de fadiga física após os exercícios. 

No entanto, são riscos mínimos, visto que os procedimentos 

foram cuidadosamente escolhidos levando-se em consideração 

as condições cinéticas e funcionais da população estudada.  

Durante o estudo, espera-se que a participante da 

pesquisa seja diretamente beneficiada através da preservação 

ou ampliação da função cognitiva e motora quando submetidos 
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às estratégias terapêuticas. Em caso de acometimentos 

cinesiopatológicos durante a pesquisa, os participantes serão 

acompanhados por profissionais qualificados, que compõem o 

quadro de assistência à saúde da pessoa idosa na Clínica 

Escola de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau, 

localizada no Bairro dos Estados na Avenida São Paulo de 

número 1103, na cidade de João Pessoa/PB.  

Após a submissão do projeto de pesquisa à Plataforma 

Brasil e obtida à aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa 

local, sob o protocolo CAAE nº 73650017.3.0000.5193, os 

pesquisadores aplicaram o protocolo da pesquisa composto por 

quatro fases, a saber: Fase 1 - avaliações sociodemográfica e 

relacionadas ao Pré-teste; Fase 2 - aplicação de protocolo 

terapêutico experimental, baseado em exercícios de dupla 

tarefa; Fase 3 - aplicação de Pós-teste, encerramento do 

protocolo com dinâmica socializadora; Fase 4 - seguimento da 

população estudada para programas de follow-up ligados à 

Extensão Universitária do curso de Fisioterapia. 

Para coletar os dados, foi utilizado um roteiro de 

entrevista previamente estabelecido pelos pesquisadores, 

composto por questionamentos referentes à identificação e 

variáveis sociodemográficas, tais como identificação do 

paciente, a idade, escolaridade e a profissão anterior, 

antecedentes clínicos, além da avaliação do equilíbrio 

(Apêndice 3). Foram utilizados ainda o Mini Exame do Estado 

Mental/MEEM (Anexo 1), o Índice de Katz (Anexo 2) e a Escala 

de Tinetti (Anexo 3), além do teste de desempenho funcional 

Timed Get up and Go Test em sua avaliação do domínio motor, 

com o objetivo de verificar os efeitos da intervenção sobre a 

participantes estudados. 
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A coleta de dados foi realizada na Clínica Escola da 

Faculdade Mauricio de Nassau, com agendamento prévio entre 

voluntária e pesquisadores, em conformidade com a anuência 

dos responsáveis da instituição (Apêndice 2). As avaliações 

foram realizadas no início e ao final das oito semanas de 

experimento, no período pré-determinado de dois meses, de 

Fevereiro a Abril de 2018.  

A paciente estudada foi submetida a um programa de 

tarefas simultâneas (dupla-tarefa), composto por: (1) Exercícios 

de alongamentos passivos para músculos de membros 

superiores (bíceps braquial, tríceps braquial) e membros 

inferiores (ísquiostibiais, quadríceps, gastrocnêmio), com 5 

repetições para cada movimento; exercícios posturais e 

respiratórios com auxilio do bastão, sendo 8 repetições para 

cada movimento; (2) Circuito proprioceptivo composto por  

bambolês coloridos, exercício “quicar a bola” discriminando a 

cor de cada bambolê; exercício “quicar a bola dentro do 

bambolê” enquanto nomeia lugares que aparecem em figuras, 

realizando o circuito com 4 trajetórias; (3) Treino de marcha na 

barra paralela, realizando marcha com obstáculos ao mesmo 

que o paciente joga “adedonha”, realizando o circuito com 4 

trajetórias; (4) Treino Cognitivo, através da uma feira domestica 

ao mesmo tempo em que soma os itens, variando de uma 

sessão para a outra, realizando o circuito com 2 trajetórias 

completas.  

As sessões terapêuticas aconteciam com frequência de 

duas vezes por semana, no período total de oito semanas, 

totalizando 16 sessões de treinamento. As figuras 1 e 2 ilustram 

a realização do protocolo experimental; vale destacar que, entre 

o término de uma série e o início de outra, a paciente realizava 

repouso de 1 minuto de duração. 
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Figuras 1 e 2. Aplicação do Protocolo Funcional, a partir de 

exercícios de propriocepção e de marcha com obstáculos. 

            

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

Para o processamento, armazenamento e análise dos 

dados foi utilizado o programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 21.0. A estatística 

descritiva foi realizada usando-se medidas de tendência central 

e dispersão (média, mediana e desvio padrão), resumidas na 

linha de base de acordo com a faixa etária. Para a verificação 

da normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Em seguida, foi feita a análise de correlação de 

Pearson entre as variáveis dependentes com as variáveis 

independentes quantitativas, e teste t, para amostras não 

pareadas com as variáveis categóricas. Em toda a análise 

estatística e inferencial, será considerado um intervalo de 

confiança (IC) de 95% e um p= 0,05. 

A participação da participante 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 
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Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao verificar os escores pré-intervenção terapêutica para 

o equilíbrio estático e dinâmico (Escala de Tinetti) e do 

desempenho funcional (Timed Up and Go - domínio motor), 

foram obtidos 5 e 9 pontos, respectivamente, demonstrando 

considerável tendência de quedas no decorrer do trajeto 

deambulado, principalmente em terreno irregular. Nos testes 

funcionais pré-intervenção para avaliação da cognição (Mini 

Exame do Estado Mental/MEEM) e das Atividades de Vida 

Diária (Índice de Katz e Escala de Lawton), houve pontuação 

de 24 e 5, respectivamente (Tabela1). 

Após a realização dos exercícios propostos pelo 

Programa de Tarefas Simultâneas, os resultados evidenciaram 

melhora significativa no desempenho funcional (TUG-motor), 

nas realizações das atividades instrumentais de vida diária 

(Escala de Lawton), bem como a preservação das funções 

cognitivas e das habilidades em gerencias as atividades de 

autocuidado, sendo considerados importantes parâmetros para 

as medidas de normalidade da Capacidade Funcional. Os 

valores das variáveis referentes à etapa de avaliação (pré) e à 

reavaliação após o treinamento (pós) estão dispostos na Tabela 

1.  
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Tabela 1. Scores finais dos instrumentos de avaliação do equilíbrio, do desempenho 

funcional, das AVDs* e das funções cognitivas, em pré e pós-intervenção, no período 

de fevereiro a abril de 2018 
Domínio Pré-

intervenção 
Pós-

intervenção 
Escore 
máximo 

esperado  

p-
valor  

IC95% 

Equilíbrio 
estático 

5 13 12 pontos 0,001 
-1,71 – 
23,71 

Equilíbrio 
dinâmico 

9 10 16 pontos NS NS 

Equilíbrio 
global 

14 23 28 pontos 0,001 
-18,27 – 
45,27 

Desempenho 
funcional 

18 16 
< 10 
segundos 

NS NS 

Índice de Katz 5 5 6 pontos NS NS 
Escala de 
Lawton 

16 17 21 pontos NS NS 

MEEM** 24 25 30 pontos 0,001 
7,44-
45,66 

*AVDs: Atividades de Vida Diária; **MEEM: Mini Exame do Estado Mental. 
NS: Não significativo 

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

 

O controle postural é parte integrante do sistema de 

controle motor humano, que produz estabilidade e condições 

para o movimento, como a habilidade de assumir e manter a 

posição corporal esperada durante uma atividade seja ela 

estática ou dinâmica. Observasse que a postura corporal 

envolve coordenação neuromuscular e adaptação que 

representa um determinado movimento corporal, e as respostas 

posturais automáticas são dependentes do contexto, ou seja, 

são ajustadas para ir ao encontro das necessidades de 

interação entre os sistemas de organização postural (equilíbrio, 

neuromuscular e adaptação) e o meio ambiente (TEXEIRA, C. 

L, 2010). 

No caso apresentado, a referida paciente apresentou 

estabilização do quadro cinético e funcional, ao responder às 
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intervenções com manutenção dos scores iniciais e finais para 

os domínios equilíbrio dinâmico, desempenho funcional e 

condições cognitivas, principalmente quando associadas à 

motricidade. 

A dificuldade dos indivíduos parkinsonianos para 

movimentar-se faz com que tenham fraqueza e encurtamentos 

musculares; além de rigidez e bradicinesia, o que produz 

alterações proprioceptivas importantes para o estabelecimento 

das aferências e eferências centrais do controle postural. Nesse 

processo, cria-se um contexto favorável para a instalação de 

incapacidades funcionais progressivamente mais limitantes 

(TOVIN et al., 2014). 

A capacidade funcional relaciona-se à condição que o 

indivíduo possui de viver de maneira autônoma e de se 

relacionar em seu meio. Sua perda está associada a um maior 

risco de institucionalização e quedas e, em alguns estudos com 

longevos, foi considerada um fator de risco independente para 

mortalidade. Em outras palavras, capacidade para realização 

das AVD e AIVD, isto é, as atividades que fazem parte da rotina 

do dia-a-dia, como fazer compras, fazer sua contabilidade, 

manter a continência, banhar-se, deslocar-se e alimentar-se 

(BARBOSA et al., 2010). 

Com relação à capacidade funcional, este estudo 

demostra que a paciente referida apresentou um déficit em 

relação ao item “Vestir-se” (escala de Katz), devido a acinesia 

que se refere à dificuldade de iniciar o movimento está 

relacionada ao freezing, caracterizado por uma súbita parada 

ou bloqueio do movimento. Por muitas vezes, tais eventos 

patológicos impedem a realização dessa atividade básica de 

vida diária (ABVD). 
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Nas últimas décadas o conceito de incapacidade tem 

passado por uma enorme mudança. Atualmente, a 

incapacidade se refere quase exclusivamente a um declínio 

funcional. É definida pela capacidade da pessoa viver 

independentemente e cuidar dos seus negócios e de si própria. 

Mas sua definição está ligada a vários aspectos, o que lhe 

concede um caráter multidimensional. Dessa forma, para medir 

a incapacidade é necessário considerar os aspectos físicos, 

cognitivos e emocionais (ALVES; LEITE; MARCHADO, 2008). 

 Para o aspecto físico deve-se compreende o 

desempenho sensitivo e motor na execução de tarefas e 

atividades específicas como: Mudança de decúbito, sair da 

cama, transferências, deambulação, subir escadas, levantar-se 

e carregar alguma coisa, são todos os exemplos de atividades 

físicas funcionais que são classificados como atividades de vida 

diária (AVD). Já as tarefas mais complexas associadas com a 

vida independente na comunidade são classificadas como 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD) (JÚNIOR et al., 

2015). 

Acredita-se que, pacientes com doença de Parkinson 

(DP) possuem maior dificuldade na execução das tarefas 

simultâneas comparada com tarefas simples. O treinamento em 

condição de tarefa única é gerenciado por áreas diferentes de 

uma dupla tarefa, o que leva a uma maior ativação consequente 

da aquisição de uma nova capacidade de dividir a atenção, o 

que não acontece quando se treina só uma única tarefa. 

Cândido et al. (2012) em seu estudo afirma que após o 

treinamento utilizando exercícios de dupla tarefa, os pacientes 

da sua pesquisa apresentaram alterações significativas no 

equilíbrio estático e dinâmico, obtendo assim melhora no 

equilíbrio. 
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Diante do exposto, o presente estudo concorda com os 

resultados obtido por este protocolo, comparando os escores 

inicias e finais do equilíbrio estático (Tabela 1), foi observado 

um aumento significativo pós intervenção nos itens “Equilíbrio 

em Pé”, “Teste de 3 tempos” e “Olhos Fechados” indicando uma 

melhora da marcha e das reações de equilíbrio, portanto, 

minimizando o risco de quedas. 

Entretanto, Terra et al. (2016) evidenciaram que 

indivíduos com DP quando submetidos a desafios cognitivos, 

comportam-se de forma semelhante à retirada do recurso visual 

no que diz respeito às alterações de equilíbrio. Mostrando 

assim, que os pacientes com DP apresentam dificuldade em 

manter seu equilíbrio quando submetidos a demandas 

atencionais desafiadoras, como a retirada do recurso visual e a 

adição de exercícios em dupla tarefa.  

Com o envelhecimento fisiológico, decorre uma 

diminuição gradativa de massa corporal, função pulmonar, força 

e endurance muscular respiratória e periférica, e da capacidade 

física, o que explica os efeitos debilitantes. Quando associado 

à DP, nota-se uma progressiva perda da funcionalidade, e da 

independência funcional do indivíduo. Devido a estes pacientes 

apresentarem uma significativa redução das fibras musculares 

do tipo IIA, o que gera à atrofia por desuso ou 

descondicionamento físico e predispõe à fraqueza e fadiga 

musculares. O que leva às quedas frequentes, incoordenação 

dos movimentos, fatores estes que afetam diretamente suas 

atividades de vida diárias (AVDs) (FERREIRA; CAVENAGHI, 

2017). 

Ainda de acordo com os autores citados acima, idosos 

parkinsonianos apresentaram decréscimo na capacidade 

funcional que idosos saudáveis. Porém os estudos analisados 



TREINO FUNCIONAL PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS COM 
DOENÇA DE PARKINSON 

 
 

não avaliaram exclusivamente a capacidade funcional desses 

idosos. No entanto, Falvo et al. (2009) ressalta que os fatores 

predeterminantes para essa perda de capacidade funcional 

podem ser explicados pela gravidade da doença, pelo nível de 

atividade física e pelo equilíbrio em idosos parkinsonianos.  

Ao investigar o equilíbrio estático e, observou-se que a 

referida paciente apresentava, no período pré-intervenção, o 

diagnóstico cinético e funcional de “Instabilidade postural 

estática”, confirmados pelos itens “Teste de 03 tempos”, “Olhos 

Fechados”, conforme ilustrado na Tabela 2.  
 

Tabela 2 - Domínios específicos da avaliação do equilíbrio, em pré e pós-

intervenção, no período de fevereiro a abril de 2018 

Domínios do 

equilíbrio 

estático 

Pré-

intervenção 

Pós-

intervenção 

Escore 

máximo 

esperado 

p-valor 

Equilíbrio 

Sentado 1 1 
1 

NS 

Levantando 1 1 2 NS 

Tentativas de 

Levantar 2 2 
2 

NS 

Primeiros 5 

segundos 0 1 
2 

0,00101 

Equilíbrio em 

Pé 1 2 
2 

0,00101 

Teste de 3 

tempos 0 2 
2 

0,00001 

Olhos 

Fechados 0 2 
1 

0,00001*** 

Girando 360° 0 1 2 0,00101*** 

Sentado 1 1 2 NS 

Total 6 13 16 0,00001*** 

***significância estatística: p<0,005 

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 
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As quedas é uma das maiores preocupações 

atualmente, constituem um dos principais problemas clínicos e 

de saúde pública, devido a sua frequência e consequências na 

qualidade de vida do idoso. Mata, Barros e Lima (2008) em uma 

pesquisa realizada com 30 pacientes, com diagnóstico clínico 

de DP, para avaliar risco de quedas e o estágio da doença. 

Apresentou uma forte correlação entre o aumento da gravidade 

da DP e o risco de quedas. Também foi observado um 

considerável risco de queda em pacientes ainda classificados 

no estágio leve da DP, 60% deles apresentaram um moderado 

risco de queda e 20% um alto risco. 

A instabilidade postural, ou perda de “reflexos posturais” 

é determinada como uma deficiência do equilíbrio devido à 

redução dos ajustes posturais. Indivíduos com DP apresentam 

um risco de quedas nove vezes maior que os idosos saudáveis 

quando pareados. Silva, Módolo e Faganello (2011) ressaltam 

em seu estudo que os participantes apresentam déficits de 

equilíbrio funcional, tanto em nível estático representado pela 

EEFB quanto em nível dinâmico representado pelo TUG. 

Diversos aspectos relevantes, entre ele a mobilidade, a 

capacidade de executar as atividades de vida diária como 

também o risco de quedas, mostraram ser influenciadas pelo 

nível de equilíbrio funcional. 

Segundo Sousa et al. (2014), em seu estudo 

investigaram os efeitos imediatos de um treino em esteira sobre 

a marcha parkinsoniana em condição de dupla tarefa no solo. 

Os resultados evidenciaram aumento no comprimento da 

passada, no comprimento do passo e no tempo total de 

balanço, assim como diminuição no tempo total de apoio, 

durante a marcha em dupla tarefa. Com o aumento no tempo 

de balanço e a diminuição no tempo de apoio indicam maior 
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capacidade para a troca do passo e maior equilíbrio, 

minimizando o risco de quedas. Afirmando assim, os resultados 

encontrados em nosso estudo. 

Em 2010, Rochester e colaboradores realizaram estudo 

randomizado com o objetivo de verificar o efeito do treino com 

marcadores externos (auditivos, visuais e somato-sensoriais) 

na performance da marcha para aprendizado motor de 

portadores da DP. Foi visto que, após a intervenção com 

marcadores externos, tanto em situação de tarefa simples como 

na dupla-tarefa, houve aumento na velocidade da marcha e 

comprimento do passo, porem a cadência permaneceu 

inalterada. 

Em relação às condições cognitivas, verificou-se a 

estabilização dos principais domínios da cognição, exceto do 

“Raciocínio lógico”, que apresentou aumento do score ao 

termino da intervenção, conforme apresenta a Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Domínios da cognição, em pré e pós-intervenção, no período de fevereiro 

a abril de 2018 

Domínios 

cognitivos 
Pré-intervenção Pós-intervenção p-valor 

Orientação Temporal 5 5 NS 

Orientação Espacial 5 5 NS 

Memória Recente 3 3 NS 

Raciocínio Lógico 2 3 0,00101*** 

Linguagem 3 3 NS 

Memória Pregressa 3 3 NS 

Atividades Executivas 2 2 NS 

Total 23 24 0,00101*** 

***significância estatística: p<0,005 

Fonte: Dados da pesquisa compilados em 2018. 

 

A associação entre as síndromes demenciais e a DP tem 

sido pouco investigada e discutida no cenário científico atual, 
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embora seja frequentemente observada pelos profissionais de 

saúde que assistem aos idosos com essa patologia. 

Souza et al. (2016) em seu estudo de avaliação 

transversal de 100 pacientes, comprova a ocorrência frequente 

da demência na DP e que seu surgimento está diretamente 

associada ao comprometimento motor e ao nível educacional 

nos indivíduos portadores. Corroborando com o autor 

supracitado, Tedrus et al. (2009), Campos et al. (2014) e 

Cereda et al. (2016), confirmam que a idade e duração da 

doença, gravidade da doença são preditores para o surgimento 

da demência.  

Por outro lado, Schelp et al. (2011) fizeram um estudo 

observacional no qual revelou que a demência na DP, não está 

associada ao tempo e duração da doença, mas que depende 

da idade para seu surgimento, uma vez que os domínios 

cognitivos, principalmente a memória e o raciocínio lógico, 

estariam a um considerável espaço de tempo sem o seu 

modulador principal: a dopamina. Entretanto, a hipertensão 

arterial e a idade são fatores importantes na fisiopatologia da 

demência em conjunto com a doença de Parkinson. 

Floriano et al. (2015) em seu estudo, compararam o 

desempenho de idosos com DP e idosos saudáveis em um 

treinamento com exercícios de dupla tarefa. Os grupos foram 

submetidos a cinco tarefas motoras, e, em seguida, cada uma 

delas foi associada uma tarefa cognitiva. Foi analisado um pior 

desempenho no tempo de execução das duplas tarefas para o 

grupo com DP em comparação ao grupo de idosos saudáveis, 

sinalizando a interferência negativa da DP na execução das 

duplas tarefas e a importância da introdução de atividades que 

as envolvam na reabilitação para parkinsonianos. 
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Entretanto, Andrade et al. (2011) relatam que nos 

estudos analisados confirmam a existência de relação entre o 

controle postural e desempenho em tarefas cognitivas. Quando 

a manutenção da postura era efetuada em conjunto com 

desempenho em tarefas que exigiam atenção, cálculo e 

memória de trabalho verificou-se aumento relevante da 

oscilação corporal nos idosos estudados. Consequentemente, 

o aumento na oscilação corporal durante a manutenção da 

postura em pé, quando realizada concomitantemente com 

tarefas cognitivas que exijam o processamento principalmente 

da atenção, pode representar aumento relevante do risco de 

quedas em idosos. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo teve como objetivo investigar os 

efeitos do treino funcional, baseado em exercícios de equilíbrio 

e propriocepção, para idosos com Doença de Parkinson. Assim, 

os resultados obtidos indicam que, após a aplicação do 

protocolo houve uma melhora significativa no o equilíbrio 

estático.  

Em relação aos indicadores dos testes utilizados para a 

cognição e desempenho funcional, não foram vistas mudanças 

quantitativamente significativas; no entanto, a estabilidade dos 

escores reflete na preservação das habilidades cinéticas e 

funcionais necessárias para o desempenho das atividades de 

vida diária, comprovando que o protocolo mostrou-se 

producente no sentido de conter os impactos negativos da 

doença sobre a funcionalidade. 

Das limitações observadas no decorrer desse estudo, 

cita-se o reduzido tempo de administração das condutas 
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protocoladas, mesmo se tratando de um estudo de corte 

longitudinal. O número maior de sessões do protocolo seria 

importante para obter resultados mais consistentes e 

possibilitar uma observação mais profunda do comportamento 

das variáveis dependentes e independentes na medida em que 

foram manipuladas. Contudo, esta pesquisa pode responder ao 

seu objetivo, entretanto, em relação ao equilíbrio dinâmico não 

houve resultados tão satisfatório. 

Portanto, é necessária a ampliação do número de 

estudos sobre treino funcional com a utilização de exercícios de 

duplas tarefas em pacientes com DP, trazendo argumentação 

científica para os protocolos já construídos, bem como 

fomentando a construção de novos protocolos de treinos 

funcionais que vislumbrem a preservação ao máximo que 

possível da capacidade funcional e da autonomia para pessoas 

com essa patologia. 

Assim, para alcançar melhores resultados, indica-se a 

realização de novas pesquisas que analisem os efeitos da 

prescrição de treinamento em dupla tarefa em desenhos 

experimentais, com amostras mais significativas e protocolos 

ampliados em relação ao tempo de aplicação e uso de materiais 

lúdicos, que destaquem as dificuldades apresentadas com a 

evolução da doença, que afetam diretamente a qualidade de 

vida de idosos com a DP. 
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RESUMO: A gravidez é um momento muito particular para a 
mulher e seu núcleo familiar. Nesse período ocorrem 
transformações físicas e emocionais, tanto para a mulher 
quanto para seu companheiro, sendo indispensável que esse 
casal receba assistência para sanar dúvidas, acolher e orientar 
para as diversas mudanças que irão ocorrer. Objetivo: relatar o 
acompanhamento multiprofissional da mulher grávida, a partir 
de uma experiência em uma unidade básica de saúde no 
interior do Nordeste brasileiro. Metodologia: trata-se de um 
estudo do tipo relato de experiência. A descrição das atividades 
relatadas nesse capítulo refere-se àquelas realizadas no 
período de abril a maio de 2018. As gestantes e os 
acompanhantes, participaram de 9 encontros com diferentes 
temas relevantes ao público-alvo, organizado por uma equipe 
multidisciplinar. Resultados e discussão: no decorrer das ações, 
algumas gestantes e acompanhantes demonstraram interesse 
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para uma efetiva construção de conhecimento. Percebeu-se 
que a execução das rodas de conversas com a equipe 
multiprofissional proporciona mais confiança e segurança aos 
participantes. Conclusão: O projeto está obtendo êxito em sua 
execução, visto que possibilita a troca de conhecimento e 
experiências entre o público-alvo, docentes e profissionais que 
atuam na Atenção Primária à Saúde.  
Palavras-chave: Gravidez. Educação em saúde. Equipe de 

Assistência ao Paciente. 

  

INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é um momento muito particular para a mulher 

e seu núcleo familiar. Nesse período ocorrem transformações 

físicas e emocionais, tanto para a mulher quanto para seu 

companheiro, sendo indispensável que esse casal receba 

assistência para sanar dúvidas, acolher e orientar para as 

diversas mudanças que irão ocorrer (SOUSA et al., 2017). 

Sabe-se que no Brasil a atenção à saúde da mulher 

durante o período gravídico é preconizada pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Dentro desse âmbito, em 1994 foi criado o 

Programa de Saúde da Família com o objetivo de ampliar o 

acesso e mudar o modelo assistencial à saúde. Pouco mais de 

dez anos depois, para reorganizar os modelos e práticas 

materno-infantis no SUS, esse programa foi transformado em 

Estratégia Saúde da Família (ESF), declarada na Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006 (PINTO; 

GIOVANELLA, 2018). 

De acordo com Macinko e Harris (2015), a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) é uma das principais propostas no 

âmbito de Atenção Básica, pois tem como objetivo favorecer 
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uma reorientação com maior potencial de aprofundar princípios, 

diretrizes e fundamentos, além de ampliar o vínculo e 

resolutividade, através de uma equipe multiprofissional. Para 

fortalecer essa estratégia, é proposto que a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) seja a porta de entrada preferencial para o 

acompanhamento continuado da gravidez (WARMLING et al., 

2018). 

Outro programa igualmente importante foi o Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), instituído na 

busca de diminuir as altas taxas de mortalidade materna e 

infantil. O PHPN é responsável por realizar cobertura, melhoria 

de acesso e qualidade das ações desenvolvidas no período 

gravídico-puerperal (MARTINELLI et al., 2014). Com o objetivo 

de complementar o PHPN, a portaria nº1.459/2011 instituiu a 

rede cegonha com ações de planejamento reprodutivo, pré-

natal, parto, puerpério e acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento de crianças de 0 a 24 meses, garantindo 

atendimento qualificado e humanizado (ALMEIDA et al., 2018). 

Desse modo, a rede cegonha tem por objetivos estimular 

o desenvolvimento de um novo modelo de atenção à saúde da 

mulher e da criança, proporcionando acesso, acolhimento e 

resolutividade, além de dar ênfase no componente neonatal 

com a intenção de reduzir a mortalidade materna e infantil 

(CAVALCANTI et al., 2013). 

Segundo Vasconcelos et al. (2016), às mulheres 

grávidas devem ser analisadas de acordo com suas 

singularidades, bem como seus contextos socioculturais, 

transformando-se em protagonistas no processo de saúde 

juntamente aos gestores e profissionais de saúde. Dentro dessa 

abordagem, o conceito de Clínica Ampliada reforça a 

importância da Atenção Básica ser resolutiva, através da 
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construção de vínculos positivos e intervenções clínicas 

centradas na pessoa, na perspectiva de ampliar os graus de 

autonomia desses indivíduos e grupos sociais (BRASIL, 2017). 

Nessa perspectiva, um profissional isoladamente não 

consegue atender todas as dimensões do cuidado, fazendo-se 

necessário uma abordagem diferente entre os profissionais de 

saúde. Nesse momento que a abordagem multidisciplinar, 

ganha espaço, com estratégias centradas no usuário e 

aprendizado baseado em equipe, favorecendo práticas mais 

significativas no cuidado em saúde (FORTE, et al., 2016). 

Os programas multidisciplinares na área de Saúde da 

Mulher vêm sendo desenvolvidos a fim de proporcionar o 

equilíbrio físico e psíquico para gestantes, parturientes, 

puérperas e seus familiares (LOUROZA, 2013). No âmbito da 

atenção básica, as ações de educação em saúde realizadas por 

estes programas, podem ser desenvolvidas em grupo, o que 

propicia um ambiente para a promoção da saúde pelo processo 

de ensino-aprendizagem, construindo um método efetivo de 

troca de conhecimento e vínculo entre usuárias e profissionais 

de saúde (VASCONCELOS et al., 2016). 

A partir do exposto, o objetivo deste capítulo é relatar o 

acompanhamento multiprofissional da mulher grávida a partir 

de uma experiência em uma unidade básica de saúde no 

interior do Nordeste. 

 

METODOLOGIA 
   

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, 

oriundo do projeto de extensão intitulado “GESTAR E CUIDAR: 

ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE PARA MULHERES NO CICLO GRAVÍDICO-
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PUERPERAL E FAMILIARES ATENDIDOS EM UNIDADE 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, RN”. A descrição 

das atividades relatadas nesse capítulo refere-se àquelas 

realizadas no período de abril a maio de 2018.  

 

Características gerais das atividades: 

         O grupo para gestantes e acompanhantes ocorreram 

semanalmente na Unidade Básica de Saúde do DNER, nas 

segundas e terças das 19h às 20h30. Todas as gestantes foram 

convidadas a participar do grupo, através de convites 

impressos, distribuídos pelos agentes de saúde da unidade, 

bem como pela enfermeira responsável. Além disso, o convite 

foi propagado através de redes sociais.  

          

Temas dos encontros: 

  Os temas discutidos em cada encontro, bem como, as 

principais áreas envolvidas estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Programação dos encontros do grupo Gestar e 

Cuidar. 

ENCONTRO TEMA PRINCIPAL (IS) 
ÁREA (S) 

ENVOLVIDA (S) 

Encontro 1 Acolhimentos dos participantes e 
definição do cronograma 

Psicologia, nutrição, 
enfermagem e 

fisioterapia 

Encontro 2 A importância dos vínculos familiares Psicologia 

Encontro 3 Por que meu corpo e meus sentimentos 
mudaram após a gestação? 

Psicologia, nutrição, 
enfermagem e 

fisioterapia 
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Encontro 4 O que é parto? Como saber se estou em 
trabalho de parto? O que posso fazer para 
facilitar meu trabalho de parto? 

Psicologia, 
enfermagem e 

fisioterapia 

Encontro 5 Como lidar com tantas mudanças físicas e 
emocionais após nascimento do bebê? 

Psicologia e 
Fisioterapia  

Encontro 6 Qual a importância da minha família e 
companheiro durante o pós-parto? 

Psicologia 

Encontro 7 O que posso fazer para facilitar o processo 
de amamentação? 

Psicologia, 
enfermagem e 

fisioterapia  

Encontro 8 O bebê está com cólica, o que posso 
fazer? 

Psicologia e 
Fisioterapia 

Encontro 9 Confraternização e comemoração do dia 
das mães 

Psicologia, nutrição, 
enfermagem e 

fisioterapia 

  

Descrição das atividades 

 

Encontro 1 - Acolhimento dos participantes e definição do 

cronograma 

         No primeiro encontro foi realizado o acolhimento dos 

participantes e, através de uma dinâmica de apresentação, 

todos (gestantes, acompanhantes e equipe do projeto) se 

identificaram e falaram sobre suas expectativas em relação às 

atividades do grupo. Logo após, os participantes receberam os 

8 temas que seriam trabalhados ao longo dos encontros, e 

definiram a ordem de discussão, bem como puderam associar 

ou separar temas. Conforme elas escolheram a sequência, 

houve a criação do cronograma, seguindo então a lógica e 

autonomia dos participantes. 
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Encontro 2 - A importância dos vínculos familiares 

         Discutiu-se sobre os vínculos familiares e sua 

importância no processo de gestação.  

Inicialmente, a roda de conversa foi iniciada com os 

seguintes questionamentos: “Já acompanharam o processo de 

gravidez de alguém? Como foi?”, “O que sentiram? Quais suas 

preocupações em relação ao período gestacional?”. A partir das 

respostas a esses questionamentos, cada participante foi 

convidada (o) a pensar sobre como lidar com as dificuldades, 

medos e expectativas em relação à gestação, deixando claro 

que o grupo representava um espaço de diálogo e apoio.  

Em seguida, foram lançados os seguintes 

questionamentos ao grupo: “E relação com a sua família, como 

estão recebendo essa gravidez?” “Como gostaria de ser 

ajudada? como o/a acompanhante pode ajudar?”, lembrando 

sempre que o acompanhante não necessariamente tenha que 

ser o seu parceiro ou parceira sexual, mas sim, quem elas 

consideram como seu “ponto de apoio”. As participantes (3 

nulíparas e 3 primíparas) relataram sentir medo e ansiedade, 

havendo preocupação com o parto. Além disso, afirmaram ter 

boas relações com os acompanhantes.  

Ainda nesse encontro foi discutido e apresentado para 

os participantes a importância da prática de exercícios durante 

a gestação e pós-parto.  

 

Encontro 3- Por que meu corpo e meus sentimentos 

mudaram após a gestação? 

         Inicialmente foi pedido para as gestantes relatarem 

características da autoimagem naquele período.  
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A partir das demandas identificadas por elas, foi 

discutido sobre os hormônios da gestação e suas funções na 

mediação de vários dos sintomas citados pelas participantes. 

Foram discutidas as alterações anatômicas e fisiológicas 

(sistemas tegumentar, respiratório, cardiovascular, 

musculoesquelético) que ocorrem durante a gestação, 

orientando sobre como lidar com essas transformações.  

Também, foi discutido sobre as alterações posturais que 

ocorrem durante a gestação, assim como, a importância dos 

músculos do assoalho pélvico.  

Nesse encontro também foi discutido sobre a 

alimentação saudável durante a gestação e as alterações 

gastrointestinais como enjoos, refluxo e constipação. 

 

Encontro 4 - O que é parto? Como saber se estou em 

trabalho de parto? O que posso fazer para facilitar meu 

trabalho de parto? 

         Primeiramente, o encontro contou com a equipe de 

psicologia para introduzir o assunto, no qual foi pedido que elas 

falassem como que seria o parto ideal. A partir disso, perguntou-

se “O que faria se algo não ocorresse dentro desse plano 

ideal?”, sendo aberto o momento para respostas e discussões 

das estratégias indicadas por elas. 

         Dentro desse contexto, foi discutido que a execução 

desse plano “ideal” de parto estaria condicionada a fatores, tais 

como: planejamento, acesso a informações sobre os aspectos 

fisiológicos do parto e o que fazer em cada fase deste, o 

conhecimento dos direitos da parturiente e também o papel do 

acompanhante durante todo o processo de parturição e 

nascimento.  
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         Entretanto, foi esclarecido que, apesar de todo 

planejamento, alguns eventos poderiam não está sob o controle 

dos envolvidos e ocorrer de outra maneira. Dessa forma, foi 

trabalhada nas participantes a capacidade de enfrentamento 

diante das frustrações. Assim, foram lançadas as seguintes 

perguntas reflexivas ao grupo: “Se determinada coisa deu 

errado, o que posso fazer com isso? Mudou muito do meu plano 

ideal? O que eu preciso alterar?”. Foi orientado que as 

participantes se mantivessem calmas diante de tais frustrações, 

lidando com estas como uma fase do processo e não como 

empecilho ou como fator de dificuldade do mesmo.  

 Após esse momento com a psicologia, a equipe de 

alunos dos cursos de fisioterapia e enfermagem começaram a 

explanar sobre a fisiologia do parto. Foi explicado os principais 

hormônios envolvidos, os tipos de parto (cesária e vaginal) e 

suas principais indicações, contraindicações, vantagens e 

desvantagens, as fases do parto (latente, ativa, expulsiva, 

dequitação) e sinais do trabalho de parto (rotura da bolsa, 

contrações rítmicas e intensas, perda de tampão mucoso). Logo 

após essa conversa, foi exibido um vídeo explicando a fisiologia 

do parto.  

Por conseguinte, foi falado sobre os posicionamentos, 

ducha quente, massagem sacral e respiração adequada com o 

objetivo de atenuar a percepção dolorosa e acelerar o trabalho 

de parto. Para finalizar o encontro de forma dinâmica, foi feita 

uma demonstração de diversos exercícios e movimentos que 

auxiliam o trabalho de parto. Cada gestante realizou a 

simulação prática com seus acompanhantes, como uma forma 

de mostrar a importância deles no processo, bem como de 

prepará-los para auxiliar às gestantes.  Ainda, foi incentivado o 

uso de música durante o parto. 
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Figura 1. Exercício para facilitar o processo do parto. 

 
  

Encontro 5 - Como lidar com tantas mudanças físicas e 

emocionais após nascimento do bebê? 

         O encontro foi iniciado questionando como elas achavam 

serem as mudanças decorrentes do nascimento do bebê. A 

partir das respostas das participantes, foi trabalhado o “Mito do 

amor materno”, desconstruindo conceitos relacionados à 

maternidade idealizada, tais como: sentimento contínuo de 

amor e felicidade; ausência de cansaço e frustração e a 

ausência de culpas.  

        Foi exposto que o período pós-parto é marcado por 

mudanças no humor, visto que ocorre uma diminuição abrupta 

dos hormônios característicos da gravidez. Além disso, a mãe 

e sua rede de apoio está se ajustando a uma nova rotina e se 

adaptando a uma nova vida com o bebê. Foi exposto que, 

juntos, a nova mãe e os familiares encontrariam um ponto de 

equilíbrio e sintonia para se adequarem a esse novo 

funcionamento familiar. Diante de tantas mudanças, é 

plenamente natural que a mulher se sinta cansada, frustrada, 



ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL DA MULHER E SUA REDE DE 
APOIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
 

com medo e insegura. Portanto, foi dito que as mães não se 

apegassem ao mito do amor materno, libertando-se da culpa 

por sentir tais sentimentos. Por fim, foi esclarecida, também, a 

diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues.  

 

Encontro 6 - Qual a importância da minha família e 

companheiro durante o pós-parto? 

         Inicialmente, foi realizada a seguinte dinâmica das 

tarefas: foram entregues folhas de ofício e solicitado que cada 

participante listasse as tarefas que teriam que fazer quando o 

bebê nascesse, bem como as que elas já realizavam 

habitualmente e teriam que continuar realizando. Os 

acompanhantes as ajudaram a montar essa lista. Após isso, 

pediu-se que as participantes fizessem bolas de papel com 

cada uma das atividades listadas e tentassem segurá-las. 

         Foi observado que elas não conseguiram segurar todas 

as bolas de papel, e neste momento, pediram auxílio aos 

acompanhantes. A partir disso, lançaram-se os seguintes 

questionamentos para reflexão do grupo: “como foi segurar as 

bolas sozinha?”,“como foi receber a ajuda de alguém para 

segurar também?” 

         Por fim, destacou-se importância de ter uma rede de 

apoio, e que, mesmo que tais pessoas não realizassem as 

atividades exatamente da maneira que as futuras mamães 

esperavam, esse auxílio deveria ser solicitado e valorizado.  

 

Encontro 7- O que posso fazer para facilitar o processo de 

amamentação? 

         Neste encontro foi destacado a importância da 

amamentação na construção do vínculo mãe-bebê. Esse 

processo reforça a conexão e completude entre mãe e bebê. 
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Entretanto, enfatizou-se o fato de que não existe uma “fórmula 

mágica/padrão” para a amamentação. Cada binômio mãe-bebê 

irá desenvolver a melhor maneira de executar o processo de 

amamentação. Foi discutido também sobre a possibilidade de 

surgirem dificuldades ao longo da amamentação ou até mesmo 

que o processo não acontecesse. Isso não significaria uma 

fragilidade do vínculo entre mãe e bebê.   

 Também foram realizadas orientações a respeito do 

momento de amamentar, tais como: o processo de higienização 

e hidratação das mamas, o posicionamento adequado durante 

a amamentação, a pega correta, a prevenção de fissuras e a 

maneira correta de finalizar o processo. Para facilitar o 

aprendizado, foi mostrada através de peças de mamas 

anatômicas e boneca todo o processo da amamentação. 

 

Encontro 8- O bebê está com cólica, o que posso fazer? 

         Neste encontro foi retomada a importância do vínculo 

mãe-bebê, sendo perguntado às participantes: “o que vocês 

sentem ao pensar no momento do bebê tendo cólica?”. As 

principais respostas foram: “Medo”, “Deve sentir dor” “Eu sei 

que a história da lã na testa é falsa”, “Eu tenho medo de ficar 

nervosa”. 

         Assim, foi conversado o quanto o vínculo mãe-bebê está 

presente, pois supostamente ele sente que a mãe está nervosa, 

e isso o deixa mais nervoso, tornando um ciclo, em que ele 

chora, e a mãe chora. Foi esclarecido que a se faz necessário 

que a mãe mantenha a calma e tente acalmar o bebê, usando 

recursos que diminuem a cólica. Mais uma vez, foi ressaltada a 

importância da rede de apoio, pois em um momento como este, 

muitas vezes é essa pessoa que acalma ambos. 
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Finalizando o encontro, a discente do curso de 

fisioterapia ensinou a massagem Shantala que tem como 

objetivo estimular o desenvolvimento do bebê e é um recurso 

que pode ser usado para aliviar a cólica. 

 

Encontro 9 - Confraternização e comemoração do dia das 

mães 

         No último encontro, as atividades começaram com o 

agradecimento da equipe organizadora às gestantes e 

acompanhantes. Em seguida, foi realizado um jogo de 

perguntas e respostas, verificar quais as informações retidas 

pelas participantes, sobre cada tema discutido. As gestantes e 

acompanhantes agradeceram pela troca de vivências e 

informações. Para os discentes envolvidos, a experiência foi 

rica, tendo em vista que puderam compartilhar com o grupo, os 

conhecimentos adquiridos na Academia, sem desvalorizar o 

conhecimento prévio das participantes e colocando-as no 

centro do processo de educação em saúde.   

                  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

         No decorrer das ações do projeto Gestar e Cuidar, 

observou-se que algumas gestantes e acompanhantes 

demonstraram interesse para uma efetiva construção de 

conhecimento. Percebeu-se que a execução das rodas de 

conversas com a equipe multiprofissional proporciona mais 

confiança e segurança aos participantes. Além disso, os 

encontros constituíram-se em um espaço humanizado e 

acolhedor em que as participantes puderam debater 

abertamente sobre suas dúvidas e, em conjunto, 

desenvolveram estratégias de enfrentamento relacionadas ao 
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ciclo gravídico-puerperal. Portanto, as discussões foram 

essenciais para desmistificar assuntos relacionados à gravidez 

e ao pós-parto, preparando-as para a fase da gestação. Esses 

achados são corroborados por aqueles obtidos por Sousa et al. 

(2017). 

Indubitavelmente, a unidade básica de saúde (UBS) é 

porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. 

Por ter características estratégicas que melhor acolhe as 

necessidades desse público, é possível ofertar um 

acompanhamento longitudinal e continuado durante a gravidez 

(BRASIL, 2013). Por isso, a escolha do local para a realização 

dos encontros foi ponto crucial para o acolhimento efetivo e 

formação de vínculos com os participantes. 

Salienta-se a extrema importância de as mulheres no 

período gravídico e seus acompanhantes participem de 

atividades de educação em saúde, já que este espaço é aberto 

para compartilhar dúvidas e experiências (BRASIL, 2013). A 

troca de experiências e conhecimentos entre os participantes e 

profissionais/discentes/docentes da saúde foi a base para um 

maior entendimento do processo gestacional. Então, pode-se 

dizer que o ouvir a gestante é motivador, já que possibilita uma 

atenção e autorreflexão sobre esse período, como também 

sobre suas angústias, medos, queixas e dúvidas. Portanto, 

nota-se a importância de uma escuta aberta, de forma que os 

participantes se expressarem com segurança e sem 

julgamentos. 

A gestação compreende um período de construção do 

saber compartilhado e capacitando mulheres para tomar 

decisões conscientes, possibilitando a participação ativa e 

informada da mulher e do companheiro na gestação, parto, 

nascimento e puerpério, promovendo deste modo, saúde 
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(QUENTAL, 2017). Assim, o empoderamento dos participantes 

foi perceptível, justificando a importância desse tipo de 

atividade. 

Do pontoo de vista acadêmico, as atividades 

possibilitaram a criação de vínculos com os usuários do serviço 

de saúde, contribuindo para a formação de profissionais 

humanizados e conscientes da importância de oferecer uma 

assistência de qualidade à comunidade. O trabalho em equipe 

multidisciplinar proporcionou uma ampliação do olhar clínico-

preventivo dos discentes sobre o público-alvo.  

Por fim, as atividades práticas, relacionadas ao projeto e 

dialogando com os princípios do Sistema Único de Saúde 

propiciou a oportunidade conhecer com profundidade a 

assistência prestada à mulher e seu companheiro na atenção 

primária à saúde.   

 

CONCLUSÃO 
 

O projeto obteve êxito em sua execução, visto que 

possibilita a troca de conhecimento e experiências entre o 

público-alvo, discentes, docentes e profissionais que atuam na 

Atenção Primária à Saúde. As atividades de educação em 

saúde, planejadas sob a ótica multiprofissional, engloba a 

gestante e os principais membros da rede de apoio. Para os 

discentes, o projeto propicia um aparato experiencial, prático e 

relacional, resultando em uma experiência rica e complementar 

ao estudo aprendido em sala de aula.  
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RESUMO: O acolhimento procura atender a todos os que 
procuram os serviços de saúde, buscando resolver as 
necessidades de saúde dos usuários e propõe um 
redirecionamento das ações, tornando-as de responsabilidade 
de toda a equipe, ampliando sua resolubilidade e estreitando o 
vínculo com os usuários. Diante desse contexto e observando 
que as práticas de acolhimento diferem nas UBS, o presente 
estudo teve o objetivo de refletir o acolhimento a partir da 
vivência de residentes em saúde da família e comunidade em 
uma UBS do munícipio de João Pessoa-PB. Configura-se em 
um estudo descritivo, com abordagem qualitativa na 
modalidade de relato de experiência onde as residentes 
acompanharam as práticas de acolhimento realizadas entre os 
meses de março a setembro de 2018. Os dados coletados 
foram agrupados em eixos  temáticos, a citar: narrando  a 
trajetória do acolhimento – potencialidades e desafios, 
vertentes do acolhimento e percepção das residentes. No 
primeiro eixo foi explicado o fluxograma das equipes e as 
práticas dos seus profissionais. O eixo vertentes traz a reflexão 
da política sobre o tema e o terceiro eixo traz a percepção e 



REFLEXÕES SOBRE O ACOLHIMENTO A PARTIR DA VIVÊNCIA EM UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

 
 

reflexão das residentes sobre o acolhimento das equipes de 
saúde. Conclui-se que a prática de acolhimento ainda não é 
totalmente compreendida pelos profissionais de saúde, 
necessitando-se de matriciamento e ações de educação 
permanente visando o melhor entendimento e execução da 
diretriz.  
Palavras-chave: Acolhimento. Atenção básica. Saúde da 
família. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Um importante marco para o desenvolvimento da 

Atenção Primária à Saúde (APS) mundial foi a publicação da 

Declaração de Alma Ata no ano de 1978, a qual defendia a APS 

como núcleo central de um sistema de saúde. As ideias centrais 

para o aprimoramento dos sistemas de saúde contemporâneos 

foram apresentadas nessa declaração, trazendo contribuições 

para resultados mais favoráveis e equitativos em saúde, maior 

eficiência, efetividade e satisfação do usuário (ARANTES; 

SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016). 

Segundo Paim (2012) no Brasil desde os anos 1920 até 

a atualidade, assistimos a várias tentativas de se organizar a 

APS. Nesse período, vários modelos foram implantados em 

diferentes regiões do país, em função de interesses e 

concepções bastante distintas. Contudo, o marco mais 

importante da APS ocorreu por meio da implantação do 

Programa Saúde da Família (PSF), influenciado por 

abordagens internas e externas de cuidados primários 

apresentando-se como uma proposta mais abrangente de APS. 

Em decorrência das suas potencialidades, o PSF passou a ser 

reconhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF) pela sua 

capacidade em orientar a organização do sistema de saúde, 
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buscar respostas para todas as necessidades de saúde da 

população e contribuir na mudança do modelo assistencial 

vigente.  

Arantes, Shimizu e Merchán-Hamann (2016) afirmam 

que a ESF baseia-se em princípios norteadores para o 

desenvolvimento das práticas de saúde, como a centralidade 

na pessoa/família, o vínculo com o usuário, a integralidade e a 

coordenação da atenção, a articulação à rede assistencial, a 

participação social e a atuação intersetorial. 

O grande desafio, porém, para a consolidação de fato 

desses princípios, principalmente da integralidade em saúde, 

está na necessidade de humanização dos serviços prestados e 

das ações realizadas no âmbito do SUS (MACHADO et al., 

2016). 

Visando qualificar os serviços e os profissionais de saúde 

do SUS, o Ministério da Saúde lançou, em 2003, a Política 

Nacional de Humanização (PNH), cuja proposta de elaboração 

e implantação foi amplamente discutida por setores da 

sociedade envolvidos com a humanização do SUS. Essa 

política visa a reorganização dos processos de trabalho, por 

meio do desenvolvimento de coletivos e grupalidades que 

permitam a capacidade de análise e de intervenção nas 

organizações de saúde (GARUZI et al., 2014; MOREIRA et al., 

2016). 

A PNH é direcionada por um conjunto de diretrizes: o 

acolhimento, a clínica ampliada, a gestão participativa e 

cogestão, a valorização do trabalho e do trabalhador e a defesa 

dos direitos do usuário do SUS, que dão base ético-político para 

sua operacionalização (COULTINHO; BARBIERI; SANTOS, 

2015).  
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Nessa perspectiva, o acolhimento é, portanto, centrado 

no usuário e para que isso ocorra é necessária uma 

reorganização do processo de trabalho, quebrando o modelo 

biomédico e implicando para atuação da equipe 

multiprofissional, que é responsável por ouvir o usuário e 

comprometer-se com sua demanda de saúde (SILVA FILHO et 

al., 2018). 

O acolhimento trata-se de uma diretriz ética, política e 

estética, assim como um dispositivo para operacionalização do 

processo de trabalho nos serviços de saúde. Além disso, o 

acolhimento com classificação de risco ajuda a equipe 

multiprofissional direcionar o fluxo das instituições de saúde de 

acordo com a demanda da população e não pela oferta de 

ações do serviço disponíveis (BRASIL, 2010; BRASIL, 2006). 

O acolhimento procura atender a todos os que procuram 

os serviços de saúde, buscando resolver as necessidades de 

saúde dos usuários. Propõe um redirecionamento das ações, 

tornando-as de responsabilidade de toda a equipe, promovendo 

a integração de saberes e práticas, ampliando sua 

resolubilidade (MINÓIA; MINOZZO, 2015). 

Como dispositivo operacional da PNH, o acolhimento, 

oportuniza aos profissionais da equipe uma maior atenção e 

investigação das condições de saúde do seu usuário, percebe-

se que as modelagens do acolhimento são de autonomia da 

equipe multiprofissional, já que os cenários são diferentes e, 

portanto, demandam estratégias gerenciais diferentes. 

Diante desse contexto, observando que as práticas de 

acolhimento diferem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

inclusive entre as equipes que compõem um mesmo espaço 

físico, à exemplo, das unidades integradas, o presente estudo 

teve o objetivo de refletir o acolhimento a partir da vivência de 
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residentes em saúde da família e comunidade em uma unidade 

básica de saúde do munícipio de João Pessoa-PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Configura-se em um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa na modalidade de relato de experiência, proveniente 

da vivência das profissionais da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família e Comunidade (RMSFC). 

O estudo do tipo descritivo expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza, não tendo o compromisso 

de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base 

para explica-los, como exemplo a pesquisa de opinião 

(ZANELLA, 2009 p. 76). 

Já a abordagem qualitativa proporciona o 

aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao 

fenômeno em estudo e suas relações, enfatizando a 

valorização do contato direto com a situação estudada, porém 

permanecendo aberta para perceber a individualidade e os 

significados múltiplos. O autor ainda afirma que essa pesquisa 

envolve cinco características básicas: ambiente natural, dados 

descritivos, preocupação com o processo, preocupação com o 

significado e processo de análise indutivo (OLIVEIRA, 2011). 

O cenário do referido estudo foi uma Unidade Básica de 

Saúde Integrada (UBS), composta por quatro equipes de Saúde 

da Família (eSF), que localizada na zona sul do município de 

João Pessoa – PB, faz cobertura de aproximadamente 16 mil 

usuários com assistência médica, de enfermagem, 

odontológica, além de coleta de materiais para exames 

laboratoriais, realização de teste rápido, aplicação de vacinas, 
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assistência farmacêutica com farmácia polo e atuação do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Atenção Básica (NASF-

AB), com atuação de fisioterapia, nutrição, psicologia e 

assistência social mediante necessidade. 

No ambiente da unidade integrada as quatro eSF 

consideram que realizam o acolhimento diário dos seus 

usuários no período das 7 às 8 horas no horário diurno e das 12 

às 13h no horário vespertino, intencionando triar a demanda e 

organizar o fluxo dos usuários para os atendimentos 

disponíveis. É importante enfatizar que mesmo sendo uma 

unidade integrada, localizada no mesmo espaço físico, cada 

uma das equipes tem suas peculiaridades e fazem essa 

atividade considerando as necessidades do território e o perfil 

profissional.  

As profissionais residentes participaram da atividade do 

acolhimento objetivando estabelecer vínculo com os usuários e 

profissionais, potencializar o serviço e adequar a conduta caso 

necessário, partindo do pressuposto que a RMSFC surgiu como 

estratégia de formação para os profissionais de saúde, a qual 

se baseia nos princípios e diretrizes do SUS para problematizar 

a prática de cuidado nos serviços de saúde, refletindo e 

recriando novas tecnologias do cuidado em saúde.     

Para uma melhor compreensão do processo de 

acolhimento e da ferramenta de direcionamento utilizada pelas 

referidas unidades, as autoras participaram deste, junto das 

equipes, em caráter observacional, sem interferir na dinâmica 

do processo, com a finalidade de compreender a percepção dos 

profissionais das equipes sobre o fazer acolhimento. Dessa 

forma, as residentes acompanharam as práticas realizadas 

entre os meses de março a setembro de 2018, bem como as 
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reuniões de equipes que problematizaram o processo de 

acolhimento como instrumento de trabalho.  

Os dados coletados foram organizados e agrupados em 

eixos  temáticos, a citar: narrando  a trajetória do acolhimento – 

potencialidades e desafios, vertentes do acolhimento e 

percepção das residentes; que configuram o escopo central 

deste estudo, o que permitiu as autoras problematizar sobre as 

práticas de acolhimento executadas nas equipes nas quais 

estão inseridas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Narrando a trajetória do acolhimento – potencialidades e 

desafios  

 

O acolhimento inicia-se com a chegada do usuário na 

unidade, onde se direciona para a recepção e é encaminhado 

ao corredor de sua respectiva equipe, no qual, encontra-se o 

Agente Comunitário de Saúde – ACS que está escalado para a 

realização da triagem, ouvindo suas demandas de saúde e 

avaliando a necessidade imediata ou não de atendimento. 

Existe uma escala de revezamento para determinado grupo de 

profissionais que assumem a responsabilidade de receber, 

ouvir e direcionar os usuários dentro da unidade, possibilitando 

a observação de quem trabalha e de como trabalham os 

profissionais nessas equipes, bem como as condições de 

trabalho disponíveis.  

A organização do processo de acolhimento difere entre 

as quatro equipes, onde apenas uma consegue envolver todos 

os profissionais que a compõe, incluindo a equipe de saúde 

bucal; duas realizam o acolhimento apenas com os ACS´s e 
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uma executa a prática, somente com os ACS´s e o profissional 

médico.  

O acolhimento nas quatro equipes observadas é 

organizado para possibilitar a escuta dos motivos que trazem o 

indivíduo ao serviço de saúde naquele momento. Todavia, os 

usuários chegam solicitando que seus problemas de saúde 

sejam resolvidos sempre de imediato, reforçando a 

necessidade das equipes de esclarecerem aos seus usuários  a 

dinâmica do serviço. 

A organização do fluxo de acolhimento acontece de 

forma especifica e cada equipe direciona os usuários para os 

serviços disponíveis na agenda do dia, diferindo do Caderno de 

Atenção Básica – acolhimento à demanda espontânea, o qual 

afirma que o acolhimento dos usuários exige da equipe uma 

reflexão sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado 

para lidar com as necessidades de saúde da população, pois 

são todas as ofertas que devem estar à disposição para serem 

fornecidas, quando necessário, na realização da escuta 

qualificada da demanda. Configurando que a implantação do 

acolhimento demanda e provoca mudanças nos modos de 

organização das equipes, nas relações entre os trabalhadores 

e nos modos de cuidar. 

Uma vez que não há participação de todos os  

profissionais envolvidos no processo de cuidado, ocorre uma 

fragilização do acolhimento, dificuldade de conhecimento das 

demandas em saúde da população adscrita da equipe por parte 

dos mesmos, além de reforçar a hegemonia médica. 

Em concordância com o pensamento acima citado 

Guerreiro et al. (2013) enfatiza que um aspecto essencial do 

fazer acolhimento é a participação integral da equipe de saúde 

objetivando uma formação de vínculo com o usuário, pois a 
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vinculação é a melhor estratégia para prestarmos assistência 

humanizada e com resolutividade, permitindo a aproximação da 

equipe com os usuários, conhecendo seus hábitos, seus 

costumes, seus problemas, suas facilidades e oportunidades de 

melhorar à saúde da população, estando intimamente ligado às 

necessidades de autonomia/autocuidado, pois ao reforçar a 

relação de confiança entre serviço e usuário é possível 

fortalecer potencialidades para o enfrentamento do processo 

saúde-doença. 

No que tange a escuta pelos profissionais, em uma das 

equipes o usuário é recebido pelo ACS escalado para o 

acolhimento e responsável por anotar em um livro controle o 

nome, o número do cartão nacional de saúde, o número do 

prontuário e direcionar o usuário para a sala onde um 

profissional de nível superior faz a escuta da demanda e avalia 

a necessidade de encaminhamento para outro profissional ou 

serviço específico.  

Em outra equipe o processo se dá de forma parecida, 

porém o ACS realiza a triagem e o profissional médico faz a 

escuta qualificada. Nas outras duas equipes a escuta é feita 

pelo próprio ACS que encaminha o usuário ao profissional de 

nível superior respeitando apenas a ordem de chegada. 

 

Vertentes do acolhimento 

 

Existem várias definições de acolhimento, tanto nos 

dicionários quanto em setores como a saúde. A existência de 

várias definições revela os múltiplos sentidos e significados 

atribuídos a esse termo, de maneira legítima, como pretensões 

de verdade. Ou seja, o mais importante não é a busca pela 

definição correta ou verdadeira de acolhimento, mas a clareza 
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e explicitação da noção de acolhimento que é adotada ou 

assumida situacionalmente por atores concretos, revelando 

perspectivas e intencionalidades (DE MORAIS; BOTTON; 

FRUET, 2015). 

Nesse sentido, poderíamos dizer, genericamente, que o 

acolhimento é uma prática presente em todas as relações de 

cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e 

usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo 

acontecer de formas variadas (“há acolhimentos e 

acolhimentos”). Em outras palavras, ele não é, a priori, algo bom 

ou ruim, mas sim uma prática constitutiva das relações de 

cuidado. Sendo assim, em vez (ou além) de perguntar se, em 

determinado serviço, há ou não acolhimento, talvez seja mais 

apropriado analisar como ele se dá (BRASIL, 2013). 

É importante acentuar que o conceito de acolhimento se 

concretiza no cotidiano das práticas de saúde por meio da 

escuta qualificada e na pactuação entre a demanda do usuário 

e a possibilidade de resposta do serviço. 

O Ministério da Saúde preconiza um modelo de 

acolhimento que deve enquadrar-se na realidade do território, 

ou seja, levando em consideração as especificidades e 

necessidades de saúde da população atendida (MOTA; 

PERUCHI; FILGUEIRA, 2014). 

Diante disso, o acolhimento apresenta diferentes 

vertentes e dimensões, sendo necessário refletir sobre cada um 

deles, afim de uma compreensão mais ampliada. Aqui 

abordaremos o acolhimento enquanto mecanismo de 

ampliação/facilitação do acesso; acolhimento como postura, 

atitude e tecnologia de cuidado e o acolhimento como 

dispositivo de (re)organização do processo de trabalho em 

equipe. 
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Acolhimento enquanto mecanismo de acesso, trata-se 

da inclusão dos usuários, independente do seu grau de 

prioridade, na medida em que pressupõe que não apenas 

determinados grupos populacionais (portadores de agravos 

mais prevalentes) devem ser acolhidos, mas todos têm que ser 

acolhidos (BRASIL, 2013). 

Brasil (2013), também, mostra uma outra vertente do 

acolhimento este, enquanto postura, atitude e tecnologia do 

cuidado, que aqui, aparece no território das tecnologias leves, 

marcado nas relações que se estabelecem entre trabalhadores 

e usuários, nos modos de escutas e filtros, nas maneiras de 

lidar com o não previsto, nos modos de construção de vínculos, 

nas formas de sensibilidade do trabalhador, num certo 

posicionamento ético situacional, que influencia fortemente, 

inclusive, o modo de agenciamento de tecnologias leve-duras e 

duras. 

Além disso, o acolhimento pode facilitar a continuidade e 

redefinição dos projetos terapêuticos dos usuários, sobretudo 

quando eles procuram a unidade de saúde fora das consultas 

ou atividades agendadas. Como exemplo, podemos pensar na 

atitude da equipe quando uma mulher que não leva o filho às 

consultas programadas de puericultura resolve levá-lo com 

diarreia ao serviço, num dia não previsto. 

O acolhimento como dispositivo de reorganização do 

processo de trabalho em equipe implica  na implantação de um 

acolhimento que atenda a demanda espontânea, provocando 

mudanças nos modos de organização das equipes, nas 

relações entre os trabalhadores e nos modos de cuidar. Para 

acolher a demanda espontânea com equidade e qualidade, não 

basta distribuir senhas em número limitado, fazendo com que 

os usuários formem filas na madrugada, nem é possível e nem 
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necessário, encaminhar todas as pessoas ao médico, pois o 

acolhimento não deve se restringir a uma triagem para 

atendimento médico.  

Organizar-se a partir do acolhimento dos usuários exige 

que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem 

apresentado para lidar com as necessidades de saúde da 

população.  

 

Percepção das residentes  

 

Diante da observação das práticas de acolhimento, pelas 

residentes, várias observações puderam ser feitas e as 

respectivas fragilidades elencadas.  

Uma caracteristica observada foi que apesar das equipes 

estarem inseridas em um mesmo espaço físico, em um modelo 

de unidade integrada, as mesmas organizam o seu processo de 

trabalho de acordo com as peculiaridades da sua população 

específica.  

Observa-se também uma dificuldade, por parte dos 

profissionais, em compreender que o acolhimento vai além de 

uma mera estratégia de organização de fluxo, e este fato, foi 

evidenciado nas falas de alguns profissionais ao descrever o 

acolhimento como o horário pré-estabelecido  para organizar a 

ordem de atendimento dos usuários. 

Ainda sobre as dificuldades encontradas, a importância 

da escuta qualificada no processo de acolhimento é 

questionável por parte dos profissionais. Citando uma das 

equipes em que os ACS’s alegam, nos momentos de reuniões 

de equipe, que sem a presença dos profissionais de nível 

superior realizando a escuta qualificada os usuários “esperam” 

menos pelo atendimento, sendo então, melhor para eles.  
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Quanto as dificuldades expostas pelos profissionais 

sobre o processo de acolhimento, uma das queixas 

apresentadas é a necessidade de um local adequado para a 

realização da escuta ao usuário. Foi relatado por membros de 

uma equipe em suas reuniões que a “falta de espaço” para que 

o usuário possa ser realmente ouvido e exponha suas 

necessidades e dificuldades “atrapalha” o processo de 

acolhimento. Fala semelhante foi encontrada no trabalho de 

Brehmer e Verdi (2010) onde os trabalhadores questionados 

sobre as fragilidades de fazer acolhimento responderam: “Um 

local adequado, se nós formos olhar a realidade das unidades, 

nem todas possuem um espaço onde a pessoa possa, sem ser 

no balcão onde todas as outras estão ouvindo, colocar a 

gravidade do seu estado, a urgência do seu atendimento, sem 

se expor”. 

 No que concerne o acolhimento e suas vertentes 

(facilidade de acesso, postura e reorganização do processo de 

trabalho), Brasil (2013) afirma que para implantar práticas e 

processos de acolhimento intencionando o  melhor acesso do 

usuário e a escuta dos profissionais, não basta ter uma “sala de 

acolhimento”, apesar de ser útil e até necessária em alguns 

tipos de unidades. 

No decorrer da vivência foi possível perceber que dentro 

do acolhimento, é realizado predominantemente uma triagem 

sem classificação de risco. Um dos princípios do acolhimento é 

priorizar as situações “mais urgentes” e não apenas ouvir as 

queixas, o que frequentemente ocorre, fazendo com que a 

consulta seja realizada na mesma ordem inicial, sem 

sobressaltar o princípio da equidade.  

Para Araújo (2017) o acolher é mais que triar, ele parte 

de uma premissa em que o sujeito acolhedor se coloca à 
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disposição de escutar aquele que procura o acolhimento. Exige 

do profissional muito mais do que o domínio técnico, 

capacidade de realizar triagem e conhecimento teórico, exige 

empatia, olhar ampliado, entrega, escuta qualificada e 

interpretação de expressões corporais. 

É importante ressaltar que mesmo com as 

particularidades do “acolhimento” realizado pelas quatro 

equipes foi relatado em conversas informais, reuniões de 

equipe e até salas de espera, que houve uma melhora 

significativa na resolução de problemas dos usuários, 

direcionamento de fluxo, encaminhamentos, marcações de 

exames, realização de procedimentos, criação de vínculo, além 

de diminuição de demanda reprimida. 

Comprovando a realidade encontrada pelas autoras 

Sousa (2010), reforça que com a implantação do acolhimento 

tanto a agilidade e humanização nas marcações de consultas, 

levando a extinção das filas de madrugada através da abertura 

de agendas, quanto a importância da escuta qualificada como 

ferramenta humanizadora do atendimento melhoraram. Dessa 

forma fica evidente a relevância da real compreensão do fazer 

a escuta qualificada pelas equipes de saúde, para que ela de 

fato ocorra. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esse artigo apresenta pontos relevantes que nos propõe 

reavaliar o modo de fazer acolhimento e suas vertentes como 

instrumento de ampliação do cuidado. E apresentou uma 

resposta satisfatória ao seu objetivo de refletir sobre o 

acolhimento a partir da vivência de residentes em saúde da 
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família e comunidade em uma unidade básica de saúde do 

município de João Pessoa-PB. 

Com a observação da realização dessa prática pelas 

quatro equipes que formam a unidade integrada, foi possível 

entender a percepção de cada uma sobre o acolhimento, sobre 

como fazê-lo, seus benefícios para os usuários e como estas 

dialogam com os modos de fazer acolhimento que são 

orientados pela política, bem como ressaltou as dificuldades 

para execução da prática, além das particularidades, 

peculiaridades e entraves de cada equipe. 

Acredita-se que as várias significações do termo 

acolhimento provoque uma profunda confusão no entendimento 

dos profissionais e dificultem a sua real compreensão sobre a 

prática. Vale ressaltar também que o desestímulo profissional, 

a resistência por parte de alguns e a incompreensão dos 

usuários sobre a prática atrapalham e dificultam a realizam 

efetiva e eficaz da mesma. 

Assim, ficam como sugestões a realização de 

matriciamento para os profissionais para a fiel compreensão da 

prática, deixando claro que acolhimento não é organizar 

prioridades, tão pouco necessita de espaço físico exclusivo. 

Bem como educação em saúde com os usuários para que 

entendam a prática e assim, percebam sua necessidade e 

utilidade.     
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar o 
acesso dos presidiários ao direito à saúde em um 
estabelecimento prisional na cidade de Pau dos Ferros – RN. 
Desse modo, para se alcançar determinado objetivo adotou-se 
na metodologia uma abordagem qualitativa, baseada em 
entrevistas semiestruturadas realizadas com cinco detentos 
que estão cumprindo pena pelo tempo igual ou superior a dois 
anos. Não obstante, a pesquisa se justifica pela relevância que 
se tem em compreender e conhecer melhor como se dá o 
acesso dos presidiários ao direito básico à saúde em um 
estabelecimento prisional, bem como pela relevância social que 
o mesmo irá proporcionar, uma vez que há escassez de estudos 
sobre o sistema penitenciário na região. A análise dos dados foi 
realizada tendo como base a análise de conteúdo do tipo 
temática de Bardin. A partir da discussão dos resultados 
percebeu-se que os direitos dos presidiários estão sendo 
perdidos, uma vez que todos tinham acesso antes de estarem 
presos e após a prisão tais direitos deixaram de ser exercidos. 
Além disso, observou-se que assim como afirma Michel 
Foucault, a pena serve para adestrar, tornar o indíviduo 
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disciplinado por meio da vigilância e do poder disciplinar e que 
o atual sistema prisional é destinado a punir a alma do sujeito. 
Palavras-chave: Direitos. Presidiários. Prisão. Teoria 

foucaultiana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias – INFOPEN (2014), a população 

carcerária brasileira vem crescendo de forma alarmante e os 

estabelecimentos prisionais encontram-se em situação de 

extrema superlotação, ocupando 4 (quatro) ou mais presos por 

vaga.  

Em junho de 2014 o total da população prisional 

brasileira era de 607.731, sendo 579.423 no sistema 

penitenciário, 27.950 nas secretarias de 

segurança/carceragens de delegacias e 358 no sistema 

penitenciário federal. Tudo isso para o número de vagas de 

376.669. Dessa forma, pode-se perceber a gravidade da 

situação em que se encontra o sistema prisional do Brasil no 

que se refere à superlotação. O número de presidiários é muito 

maior do que o número de vagas, caracterizando assim um 

déficit de 231.062 vagas, ou seja, em um espaço construído 

para abrigar 10 pessoas, existem em média 16. A taxa de 

ocupação é de 161% e a taxa de aprisionamento 199,7. Além 

disso, para cada 100.000 habitantes no país, existem cerca de 

300 encarcerados (INFOPEN, 2014).   

Ainda segundo os dados do INFOPEN (2014), a 

população prisional do Brasil é a quarta maior do mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia, 

respectivamente. Entre os anos de 2008 e 2014 tanto os EUA, 
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como a China e a Rússia diminuíram suas taxas de 

aprisionamento, enquanto o Brasil só fez aumentar 

consideravelmente. Os Estados Unidos da América (EUA) 

reduziram em 8%, a China em 9%, a Rússia em 24% e o Brasil, 

por sua vez, aumentou 33%. Pode-se supor o fato de que caso 

essa tendência seja mantida, o Brasil ocupará o lugar da Rússia 

no ano de 2018; ou seja, o 3º lugar dos países com maior taxa 

de população prisional.  

No que diz respeito aos direitos sociais básicos, estes 

são condições básicas de sobrevivência que devem ser 

oferecidas à população sob o dever do Estado. Aliado à uma 

perspectiva democrática, justa e igualitária, levando em 

consideração a dignidade humana, o Estado brasileiro possui a 

responsabilidade de garantir tais direitos a todos os cidadãos. 

Dessa forma, ao longo da pesquisa foi analisado mais 

especificamente e de forma mais aprofundada o exercício do 

direito à saúde na população estudada. Além disso, realizou-se 

uma reflexão foucaultiana acerca do assunto.   

A teoria foucaultiana que fundamenta a pesquisa estuda 

a dinâmica do poder nas relações humanas, apresentando a 

microfísica do poder e a normatização como principais 

elementos de reflexão. Esse conceito de normalidade trata-se 

de uma forma de enquadramento e controle social, na qual as 

normas tendem a oprimir os individuos. A mesma se estabelece 

por um poder disciplinar que regula a vida dos sujeitos e por um 

poder biopolítico que regula a vida das populações. A 

sociedade moderna e seus relacionamentos humanos nos mais 

diversos locais, principalmente nas instituições totais como por 

exemplo as fábricas-prisões, internatos, possuem um modelo 

de vigilância moderno denominado panóptico, o qual significa 

“vê-se tudo”. É justamente esse modelo panóptico que 
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assegura a vigilancia hierárquica e constante, ou seja, o 

exercício do poder. Em outras palavras, o panóptico visa tornar 

o sujeito consciente da vigilância, adestrando-o, condicionando-

o e educando-o assegurando assim o funcionamento eficaz do 

poder disciplinar (FOUCAULT, 2013).  

A função da pena para Foucault é adestrar, tornar o 

indivíduo dócil, útil e disciplinado por meio da vigilância e do 

poder disciplinar; ao contrário daquela função imposta pelo 

código penal de ressocialização. Esta última parece ser doce e 

justa mas na verdade é impossível de acontecer, uma vez que 

a forma como o sistema prisional foi criado não favorece esse 

ideal (FOUCAULT, 2013).   

De acordo com Scopel e Tavares (2012) as prisões são 

dispositivos de poder. Como se sabe, com a queda dos 

suplícios houve o início da punição da alma, em que o corpo é 

colocado em um sistema coercitivo de privações, interdições e 

obrigações. Dessa forma, a punição da sociedade soberana 

passou de torturas corporais insuportáveis à direitos suspensos 

característicos da sociedade disciplinar.  

Tais direitos suspensos característicos da sociedade 

disciplinar constituem o instrumento da inclusão perversa. Ou 

seja, a inclusão perversa exclui para incluir de modo perverso, 

o que implica o caráter ilusório da inclusão. Pode-se dizer que 

a inclusão perversa inclui pela exclusão de direitos; 

característica de pessoas que não tiveram acesso aos seus 

direitos, isto é, foram socializadas de maneira perversa. 

Sepulveda (2012) diz ainda que essa inclusão social perversa 

se trata de uma maneira de disciplinar os excluídos, de controlar 

e manter a ordem na desigualdade social.  

Em outras palavras, na inclusão perversa os sujeitos são 

incluídos na população, porém de forma perversa; estes 
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indivíduos não têm as mesmas oportunidades dos demais 

cidadãos e seus direitos são negados. É o tipo de inclusão pela 

metade, em que incluem e ao mesmo tempo exclui de maneira 

sutil (SEPULVEDA, 2012).   

Em tese, os presidiários assim como todo ser humano, 

precisa ter seus direitos respeitados e as lutas/movimentos 

sociais são imprescindíveis nesse processo. A constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e a Lei de Execuções Penais asseguram 

o respeito à dignidade humana, o direito à saúde, educação, 

habitação, assistência social, religiosa, jurídica, dentre outros 

aspectos à população carcerária. População esta, que 

historicamente é constituída por de negros e/ou pobres o que 

evidencia a necessidade de se discutir sobre a inclusão 

perversa. A prisão e as penas possuem seus objetivos segundo 

o direito penal, no entanto, a teoria foucaultiana vem justamente 

questionar tais finalidades. O objetivo de ressocialização 

imposto pela Lei de Execuções Penais é questionado por 

Michel Foucault, uma vez que segundo sua teoria o presídio se 

caracteriza como uma forma de desumanizar, adestrar, tornar o 

indivíduo dócil e punir diretamente sua alma. 

Nesse contexto, este estudo pretendeu identificar e 

analisar o acesso ao direito básico à saúde dos presidiários no 

Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros – RN. Portanto, o 

problema de pesquisa é: “A partir da teoria foucaultiana, como 

está o acesso ao direito básico à saúde da população carcerária 

do Complexo Regional de Pau dos Ferros-RN? ”.    
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

   O presente estudo tratou-se de uma pesquisa de campo, 

de natureza básica, do tipo qualitativa e cunho exploratório-

descritiva. A população do presente estudo caracteriza-se por 

abranger todos os presidiários do presídio de Pau dos Ferros-

RN, cujo total é de 176 e a amostra foi composta por 5 deles. 

Para selecionar a amostra utilizou-se a técnica de amostragem 

por conveniência, a qual partiu do diretor do presídio e não da 

pesquisadora. Dessa forma, a amostra da presente pesquisa 

não é representativa da população. 

   A pesquisa foi realizada no presídio masculino de Pau 

dos Ferros-RN com o objetivo de verificar o acesso ao direito à 

saúde dos presidiários, por isso foram incluídos somente 

aqueles presidiários que se encontram em regime fechado com 

tempo de pena igual ou superior a 2 (dois) anos. Foram 

excluídos os presidiários que estão com tempo de pena inferior 

a 2 (dois) anos, os que se encontram em regime aberto, 

semiaberto ou em condicional. A técnica utilizada para a coleta 

dos dados consistiu na entrevista semiestruturada e para 

análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo do tipo 

temática de Bardin (CASTRO; ABS; SARRIERA, 2011).  

  Primeiramente a presente pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Santa Maria – FSM 

e posteriormente, com a aprovação do mesmo foi realizada a 

coleta e análise dos dados. As entrevistas ocorreram de 

maneira individual, com dia e horário agendado 

antecipadamente, conforme a disponibilidade da instituição. 

Além disso, mediante a autorização dos entrevistados a 

entrevista foi gravada para uma melhor obtenção e análise dos 

dados, mas logo após as gravações foram excluídas. Vale 
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salientar que os participantes foram informados da natureza e 

dos objetivos da pesquisa, bem como do sigilo à suas 

identidades. 

   A pesquisa baseia-se na resolução 466/12 de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, a qual trata 

das questões éticas que norteiam a pesquisa com seres 

humanos. Tal resolução tem como parâmetros principais o 

respeito à dignidade humana e a proteção dos participantes 

(Cozby, 2009); e para garantir o respeito dos mesmos, foi 

incluso o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Inicialmente buscou-se pesquisar sobre a condição de 

saúde anterior à prisão dos participantes. Dessa forma, diante 

das respostas aos questionamentos, emergiram as seguintes 

categorias: “condição saudável” e “condição não saudável”. 

Posteriormente, foi pesquisado o acesso à saúde anterior a 

prisão, onde emergiram as categorias “Fácil acesso/acesso 

disponível”, “pouca utilização do serviço” e “automedicação”. 

Em seguida, verificou-se o acesso à saúde na prisão, no qual 

as categorias emergidas foram “Fácil acesso” e “Dificuldade no 

acesso”. É possível visualizar melhor essas informações a partir 

das tabelas a seguir:  

Através da tabela à cima percebe-se que as condições 

de saúde anterior à prisão dos participantes apresentaram 

relatividade, ou seja, foram informações peculiares à cada um. 

Três deles afirmaram ser saudáveis, apresentar um quadro de 

saúde positivo anterior à prisão e dois deles afirmaram não ser 

saudáveis, apresentar um quadro de saúde negativo anterior à 

prisão.  
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TABELA 1. Categorias e unidades de conteúdo sobre o tema: 

Condição de saúde anterior à prisão.   

 

Categoria: Condição saudável 

Sujeito Unidades de conteúdo 

2 “Sempre foi boa, toda vida”. 

3 “Assim, sobre a saúde não mudou nada não, a 

saúde é a mesma. Nunca tive doente aqui, graças 

à Deus não. Eu era saudável lá fora também”. 

4 “Antes de eu vim pra cá minha saúde era boa”. 

Categoria: Condição não saudável 

Sujeito Unidades de conteúdo 

1 “Minha saúde era meio perturbada, eu era 

deficiente desse olho, sou deficiente dessa perna 

direita...”. 

5 “Eu tinha problema de saúde porque eu era muito 

gordo né... coluna... sentia dores, eu pesava 120kg 

aproximadamente, aí perdi peso aqui dentro e tô 

me sentindo melhor agora”. 

Fonte: OLIVEIRA; PEREIRA, 2018.   

 

A auto avaliação do estado de saúde diz respeito à 

percepção que os sujeitos têm de sua própria saúde e envolve 

aspectos de bem-estar, satisfação, além de comprometimentos 

físicos e emocionais (IBGE, 2014). Nesse sentido, de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013 realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 

convênio com o Ministério da Saúde, 66,1% da população 

brasileira com idade à cima de 18 anos auto avaliaram sua 

saúde como boa ou muito boa. Em relação ao sexo, a 
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porcentagem foi de 70,3% para os homens e 62,4% para as 

mulheres; e em relação ao nível de escolaridade/instrução, a 

porcentagem foi de 84,1% para as pessoas que possuem 

superior completo, 78,1% para as pessoas que possuem médio 

completo e superior incompleto, 68,5% para as que possuem 

fundamental completo e médio incompleto e 49,2% para as 

pessoas sem instrução e fundamental incompleto.    

Dessa forma, é possível perceber uma discrepância 

bastante elevada com relação às auto avaliações dos 

brasileiros sobre suas condições de saúde, principalmente 

entre aqueles de classes sociais distintas. É perceptível a 

diferença existente entre aqueles que possuem ensino superior, 

consequentemente, pertencentes à classe média ou alta; e 

aqueles que possuem apenas fundamental incompleto ou sem 

escolaridade, consequentemente, pertencentes à classe baixa. 

Conclui-se, portanto, que a saúde brasileira está diretamente 

relacionada à desigualdade social. Quanto mais alto o nível de 

instrução/escolaridade/classe social, melhores são as 

condições de saúde. 

 

TABELA 2. Categorias e unidades de conteúdo sobre o tema: 

Acesso à saúde anterior à prisão.  

 

Categoria: Fácil acesso/Acesso disponível  

Sujeito  Unidades de conteúdo  

1 “Quando eu adoecia eu só ia para o hospital, 

nunca fui ao posto de saúde não”.  

2 “Quando eu tava na rua eu ia pro médico sabe”.  

3 “Conseguia, lá fora eu conseguia”. 
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4 “Conseguia”. 

5 “Quando eu procurava eu conseguia, porque 

minhas condições dava pra né...procurar”.  

Categoria: Pouca utilização do serviço   

Sujeito Unidades de conteúdo 

1 “Tirando isso dessa perna que eu quebrei, foi a 

primeira vez que eu fui ao hospital (...)para mim ir 

ao hospital graças a Deus, tirando disso dessa 

perna que eu quebrei, nunca precisei não”.  

2 “Quando eu tava na rua eu ia pro médico sabe, 

mas eu não gostava de ir muito para hospital não, 

eu fui uma vez quando levei uns tiro aí eu fui”.  

5 “Na verdade, eu era muito teimoso, só procurava 

nas últimas ocasiões, assim era... quando via que 

não suportava mais aí procurava(...) eu mesmo 

assim negligenciava, era descuidado”.  

Categoria: Automedicação  

Sujeito  Unidades de conteúdo  

1 “Aqui acolá quando eu precisava de alguma coisa, 

algum remédio, eu mandava uma pessoa comprar 

um comprimido”.  

5 “Às vezes eu me automedicava”.  

Fonte: OLIVEIRA; PEREIRA, 2018.  

 

 A partir da tabela acima é possível perceber que apesar 

da existência da desigualdade social e da inclusão perversa em 

nossa sociedade brasileira, percebe-se que os detentos sempre 

conseguiam ter acesso à saúde quando assim o procuravam 

em liberdade. Isto é, como Sepulveda (2012) e Theodoro (2008) 
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afirmam, no Brasil os grupos minoritários são inseridos de forma 

desigual, não têm as mesmas oportunidades dos demais 

cidadãos, enfim, são incluídos pela metade. Contudo, a partir 

dos resultados obtidos na tabela 2, ainda é possível perceber o 

acesso aos seus direitos; mesmo perversamente.  

 No que se refere à automedicação, segundo o editorial 

da Revista de Associação Médica  Brasileira ( Rev. Assoc. Med. 

Bras., 2001), este é um problema antigo, presente em países 

pouco estruturados e que suas causas vão desde o contraste 

gerado pelas propagandas de remédios e pelas campanhas de 

esclarecimento dos perigos da automedicação, o fato da 

prescrição ser limitada, informações sobre os medicamentos 

disponíveis com facilidade na vida cotidiana, o desespero 

gerado pelos sintomas, a falta de fiscalização, até a dificuldade 

e o custo alto no acesso à saúde.  

 Já no que se refere à pouca frequência dos participantes 

em procurar serviços de saúde, Alves, Silva, Ernesto, Lima e 

Souza (2011), em seu estudo que procurou justamente explicar 

tal fenômeno, verificou que as práticas preventivas de saúde 

não estão presentes na população masculina, que essa busca 

o serviço apenas quando já se tem problemas/riscos de saúde 

instalados e ainda cita algumas barreiras estruturais e culturais 

que explicam tal fenômeno, como o medo/timidez, crença de 

que o serviço é destinado a atender somente o público feminino, 

perspectiva machista de que o homem é forte/invulnerável e por 

isso não precisa se preocupar com a saúde, entre outros 

aspectos envolvidos.  
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TABELA 3. Categorias e unidades de conteúdo sobre o tema: 

Acesso a saúde na prisão.  

 

Categoria: Fácil acesso  

Sujeito  Unidades de conteúdo  

3 “Para a gente que trabalha aqui fora é mais fácil 

sabe, se a gente pedir eles levam, não é difícil 

não”.  

4 “Sim, é só pedir que eles levam”.  

Categoria: Dificuldade no acesso  

Sujeito  Unidades de conteúdo  

1 “Desde o tempo que eu to aqui nunca apareceu 

nada disso aqui não. Vai fazer 4 anos que eu to 

aqui. Eu só to precisando mesmo é de uma 

consulta de vista sabe, porque meu óculos se 

venceu já faz mais de 3 anos e eu to precisando 

fazer, mas aqui dentro eu não tenho dinheiro pra 

fazer, aqui dentro eles só marcam e levam a 

pessoa mas é particular né e eu não tenho 

condições”.  

2 “Aqui é difícil, o caba tem que marcar pra ir deixar 

no médico... É, o caba tem que marcar... esperar 

aquela vontade... as vezes leva, as vezes não leva. 

Aqui dentro mesmo não tem médico não”.  

5 “O dentista tem quando junta e eles levam a maior 

parte do pessoal mais pra extrair, aqui é mais 

extração. Obturar, essas coisas... é se a família for 

marcar particular, entendeu? O acesso é... assim, 
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aqui é um lugar que depende muito do nosso 

comportamento (...) depende de cada um né”. 

Fonte: OLIVEIRA; PEREIRA, 2018. 

 

 Tomando como base o referencial teórico sobre inclusão 

perversa, de acordo com Theodoro (2008) e Sepulveda (2012) 

sabe-se que tal fenômeno ocorre quando não são oferecidas as 

mesmas oportunidades entre todos os membros de uma 

população, quando alguns grupos minoritários são incluídos na 

sociedade pela metade, quando muitos de seus direitos lhes 

são negados, quando esse processo se dá de forma mascarada 

e sutil, etc.  

Nesse sentido, com base nas informações da tabela 

acima chega-se à discussão sobre uma inclusão perversa até 

mais perceptível, sútil mas ainda um pouco mais visível no 

interior da prisão, sendo caracterizada como uma quase 

exclusão; no sentido de que esse acesso é um pouco mais 

acessível aos detentos que trabalham, a maioria são serviços 

particulares e inacessíveis às condições financeiras dos 

sujeitos - o que evidencia a desigualdade e as oportunidades 

diferentes -, quando os detentos esperam demais, quando os 

responsáveis lhes garantem mas não o dispõem ao serviço, 

quando colocam condições para se ter o acesso (como por 

exemplo, o comportamento), quando o disponibilizam em 

intervalos de rempo variáveis e de forma incompleta ou quando 

simplesmente esse acesso é negado. Dessa forma, o acesso à 

saúde está condicionado a um entendimento, a um julgamento 

dos agentes penitenciários e os presos se encontram 

destituídos de seu direito, sem ter pelo menos possibilidades de 

defesa.  
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 Torna-se relevante fazer-se também uma discussão 

levando em consideração a teoria foucaultiana, onde Michel 

Foucault fala da função do sistema penitenciário em punir a 

alma, a subjetividade do sujeito através da suspensão de seus 

direitos, das condições desumanas e degradantes as quais são 

impostos. Foucault (2013) afirma que nas raras ocasiões em 

que lhes são oferecidos algum direito básico, estes se resumem 

a um meio para a propagação de uma inclusão perversa.  

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo tornou-se relevante tanto acadêmico 

quanto socialmente, uma vez que por meio de seu objetivo 

atingido trouxe importantes resultados, contribuições e 

discussões a respeito de uma temática que não é muito 

debatida, portanto, com poucos estudos em referência. O 

assunto sobre o sistema penitenciário ainda é considerado um 

tabu na nossa sociedade, visto que poucas pessoas falam a 

respeito e menos ainda são aquelas que falam com 

conhecimento teórico e científico. Destarte, a Psicologia como 

uma ciência compromissada com os direitos humanos e com os 

fenômenos sociais deve deixar suas contribuições, as quais se 

dão justamente por meio de estudos e pesquisas como esta que 

proporcionam o conhecimento e, consequentemente, a 

transformação da realidade. Tomando como base a revisão de 

literatura abordada na pesquisa, os resultados obtidos na coleta 

de dados mostraram que os direitos assegurados ao indivíduo 

recluso estão sendo perdidos. Sabe-se que assim como 

qualquer outro ser humano, o preso tem seus direitos básicos 

fundamentais resguardados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988; e de 
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acordo com a Lei de Execução Penal, possui outros direitos 

específicos da população carcerária. No entanto, os resultados 

da pesquisa mostraram que tais direitos não são exercidos da 

forma que deveria ser, isto é, são condicionados, restritos, 

negados, etc.  

Nesse contexto, cabe-se fomentar as discussões 

baseadas na fundamentação teórica abordada na presente 

pesquisa. A teoria foucaultiana afirma que os estabelecimentos 

prisionais são dispositivos de poder, instituições totais e são 

totalmente insuficientes e incapazes de cumprir o objetivo de 

ressocialização proposto pelo Direito, mais precisamente pelo 

Código Penal e pela Lei de Execução Penal; uma vez que a 

própria forma como foi criado não favorece esse ideal. Foucault 

afirma ainda que a função da pena nos dias atuais é tão cruel 

quanto àquela da época dos suplícios públicos, pois não 

somente age com violência implicitamente, como também pune 

diretamente a alma, a subjetividade, a consciência do sujeito e 

o transforma em um ser útil/dócil para com os interesses da 

sociedade disciplinar através do adestramento. O sujeito é visto 

como um resto social que precisa ser excluído do meio, sendo 

controlado, vigiado, inspecionado e moldado para estabelecer 

o controle da sociedade capitalista e disciplinar. Através da 

pesquisa realizada pode-se perceber que os resultados 

corroboraram com a teoria e ficou perceptível a existência de 

tais fenômenos na realidade estudada.  

No que tange à sociedade, vale salientar as discussões 

embasadas no fenômeno da Inclusão Perversa, a qual alega 

que os indivíduos não são socializados de forma igualitária 

porque não possuem as mesmas oportunidades e fazem parte 

de uma sociedade caracterizada pela desigualdade. Dessa 

maneira, aqueles sujeitos que se encontram no extremo da 
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pobreza são socializados de forma perversa – com seus direitos 

sociais básicos suspensos, propícios a vulnerabilidades – e 

quando infringem a lei são vistos como os únicos culpados, 

como restos sociais indignos de qualquer respeito. Assim, são 

excluídos de vez do meio social e levados a instituições 

prisionais onde serão maltratados, terão suas 

subjetividades/almas punidas vorazmente, além dos castigos 

físicos implícitos e do adestramento por meio da vigilância e do 

poder disciplinar. A inclusão perversa encontra-se presente 

tanto na sociedade em si, como também no interior do 

estabelecimento prisional, visto que alguns detentos têm certos 

privilégios sobre os demais. Todos esses princípios teóricos 

foram claramente visualizados nos resultados obtidos da 

presente pesquisa. 

Espera-se que o presente estudo seja contribuinte na 

transmissão de conhecimentos e informações a quem se 

interesse em estudá-lo, assim como no surgimento e 

desenvolvimento de estudos futuros; que outros aspectos 

venham a ser pesquisados e aprofundados por meio dessa 

pesquisa, constituindo-se em partes importantes no processo 

de transformação da realidade.   
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RESUMO: Entre os inúmeros transtornos relacionados à saúde 
mental, os transtornos de ansiedade e depressão são 
considerados os distúrbios mentais mais comuns que 
acometem a população do mundo inteiro. A ansiedade que é 
considerada uma emoção normal e essencial por conferir um 
grau de proteção ao ser humano, quando excessiva, torna-se 
um sério problema de saúde, visto que o indivíduo apresenta 
um quadro extremo de medo que interfere na realização de 
atividades que anteriormente eram consideradas normais. 
Enquanto a depressão é um transtorno de humor caracterizado 
por quadros de tristeza e euforia, onde de forma semelhante à 
ansiedade acarreta em episódios negativos na vida dos 
indivíduos acometidos pela doença. Pesquisas científicas tem 
investigado a associação do sistema imunológico com 
transtornos mentais, como os transtornos de ansiedade e 
depressão. Onde estudos evidenciam que o aumento dos níveis 
plasmáticos de citocinas inflamatórias estão relacionados à 
presença desses transtornos. Com isso, o presente constitui-se 
de uma revisão bibliográfica que tem como objetivo uma melhor 
elucidação da associação do sistema imunológico com uma 
dessas doenças ou na coexistência delas. Para tanto, foi 
realizado uma revisão bibliográfica e a estratégia de buscas 
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incluiu pesquisas de artigos em bases científicas eletrônicas 
publicadas no período entre 2013 a 2018.   
Palavras-chave: Ansiedade e depressão; Sistema imune; 
Citocinas e transtorno de mentais. 
  

INTRODUÇÃO 

 

A ansiedade é uma sensação humana que é considerada 

natural e fisiológica, visto que ela proporciona ao indivíduo uma 

antecipação de algo bom ou ruim que vai acontecer, sendo 

considerada uma proteção a uma ameaça instantânea. Porém 

o excesso da sensação ansiosa se torna algo nocivo, pois se 

instala um quadro de medo exacerbado que interfere 

diretamente na produtividade e relacionamentos dos indivíduos; 

instalando um quadro de transtorno de ansiedade (CASTILLO 

et. al., 2010).  

Em 2015 se estimou que cerca de 300 milhões de 

pessoas tivesse algum tipo de transtorno mental e 

aproximadamente 9,3% dos brasileiros possuíam transtorno de 

ansiedade, que equivale a aproximadamente 18 milhões de 

pessoas (OMS, 2015; DSM-V, 2014). 

Os sintomas mais comuns dos indivíduos acometidos por 

transtorno de ansiedade são sudorese, taquicardia, dispneia e 

elevação da pressão arterial, enquanto as alterações psíquicas 

mais comuns nesse transtorno são fobias específicas, 

sentimento de observação contínua, sentimento de rejeição e 

sentimento de avaliação negativa de todos que estão ao seu 

redor (DSM-V, 2014). 

Os transtornos de humor, a depressão, juntamente com 

os de ansiedade são os distúrbios mentais mais comuns 

prevalentes no mundo. Esse transtorno consiste em alteração 
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abrupta do humor de indivíduos, que ocasiona alterações de 

comportamento e/ou intelectuais que interferem na rotina dos 

acometidos. A depressão é decorrente de combinação de 

fatores genéticos e ambientais em sua fisiopatologia (ALVES, 

2014; APOSTOLO, 2011; DSM-V, 2014). 

Pesquisas recentes evidenciaram uma relação do 

sistema imune com o desenvolvimento de transtornos mentais, 

cujos indicaram que citocinas pró-inflamatórias que são 

componentes do sistema imunitário estariam envolvidas na 

fisiopatologia de transtornos de humor e de ansiedade 

(VOGELZANGS et. al., 2016). 

Diante do exposto, justifica-se a execução desse estudo 

de revisão bibliográfica a fim de entender, discutir e divulgar a 

correlação dos transtornos mentais, ansiedade e depressão, 

com a imunidade do acometido. Portanto, o objetivo geral dessa 

revisão bibliográfica é explanar sobre transtornos de humor – 

Depressão e suas classificações, bem como dos transtornos de 

ansiedade e suas classificações. Focando na elucidação da 

correlação entre os transtornos de ansiedade e depressão com 

o sistema imunológico e suas consequências fisiológicas, 

psíquicas e sociais nos indivíduos acometidos pelos 

transtornos. 

               Os objetivos específicos desse trabalho são de 

proporcionar melhor compreensão de quais citocinas e células 

do sistema imune relacionados com os transtornos mentais de 

ansiedade e depressão já constam em literaturas, bem como as 

suas relações com os circuitos cerebrais. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi elaborado entre os meses de 

julho e novembro do ano de 2018, a partir de fontes 

bibliográficas publicadas ao longo de um período de cinco anos 

(2013 a 2018), para isso foram utilizadas bases de dados 

eletrônicos tais como: Scielo, Nature, Periódicos CAPES e 

Pubmed. Houve a utilização de artigos de anos anteriores a 

2013, mas devido à alta relevância dos mesmos serviram para 

agregar os artigos anteriormente selecionados.  

Desse modo, para realizar a busca utilizou-se os 

descritores que seguem no idioma português e sua equivalente 

tradução para o inglês:  

(1) transtornos de humor; 

(2) depressão; 

(3) transtornos de ansiedade; 

(4) sistema imunológico; 

(5) fisiopatologia de transtornos mentais. 

 O critérios de seleção dos artigos baseava-se na 

adequação aos seguintes critérios: artigos com palavra-chave 

no título, data de publicação, resumo e/ou texto integral e 

relevância do conteúdo e do periódico em que foi publicado. 

Foram eliminados do estudo, artigos que não atendiam ao 

objeto de estudo, que estavam fora do período temporal 

estabelecido e não possuíam alta relevância para 

complementação do trabalho, repetidos nas bases de dados e 

os que não estavam disponíveis na íntegra. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Transtornos mentais 

A associação dos transtornos de ansiedade com a 

depressão é a comorbidade mais comum associada com esse 

tipo de transtorno mental, mas existem outros tipos de 

transtornos que podem vir a estar associados a uma e/ou a 

duas dessas enfermidades (COPLAN et. al., 2015). 

O transtorno bipolar configura-se por variação patológica 

do humor dos indivíduos acometidos por esse transtorno, 

causando inúmeros casos de incapacitação por interferir no 

nível de concentração, bem como na capacidade de controlar 

impulsos. Muitas vezes estão associadas a quadro de recaídas 

de depressão e outros transtornos como os de ansiedade, 

alimentares, obsessivos compulsivos, sintomas psicóticos e 

também casos de tentativa de suicídio. Assim como demais 

transtornos, o bipolar (MENDES & SOUZA, 2016). 

A depressão é um transtorno mental referente a um 

desequilíbrio do humor dos indivíduos, que interfere 

diretamente no comportamento e interação do mesmo com a 

sociedade. O número de pessoas acometidas mundialmente 

com transtornos depressivos é em torno de 322 milhões e no 

Brasil o número de pessoas que apresenta quadros 

depressivos é de aproximadamente 11,5 milhões, número 

também estimado no ano de 2015 (OMS, 2015).   

A Depressão é classificada em diferentes tipos, como: 

Transtorno depressivo maior, transtorno disfórico pré-

menstrual, transtorno depressivo induzido por substâncias 

psicoativas, transtorno depressivo decorrente a condição 

médica, entre outros (VAN LOO et. al., 2012). Em ambas as 

suas classificações, o que evidencia um quadro de depressão 



ALTERAÇÕES DO SISTEMA IMUNOLÓGICO RELACIONADAS COM 
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E A DEPRESSÃO 

 
 

são episódios de tristeza, vazio ou irritabilidade associado a 

alterações comportamentais e de percepção que interfere no 

estilo de vida da pessoa acometida pela doença. O que 

diferencia cada tipo de depressão é frequência do aparecimento 

da sintomatologia, bem como o motivo que estimulou o início do 

episódio da crise (DSM-V, 2014).  

O transtorno de depressão maior tem um tempo curto 

determinado que afeta principalmente a vida afetiva do cidadão. 

O transtorno disfórico menstrual atinge mulheres em um 

período específico, para que esse transtorno seja diagnosticado 

é necessário a identificação dos sintomas físicos na maioria dos 

ciclos menstruais da mulher. O transtorno depressivo induzido 

por substâncias psicoativas é resultado de sintomas adversos 

devido à utilização de substâncias psicoativas quando utilizadas 

de forma indiscriminada, que também é característica do 

transtorno depressivo decorrente a condição médica 

(WHITEFORD et. al., 2013). 

O transtorno de ansiedade caracteriza-se pela 

associação de duas emoções: ansiedade e medo. Sendo o 

medo uma forma de detectar um perigo real que confere um 

grau de proteção e a ansiedade é percepção prematura de uma 

situação de perigo (TOVOTE et. al., 2015; CRASKE & STEIN, 

2016). De modo que o indivíduo acometido por esse tipo de 

transtorno está sempre apreensivo em relação a situações 

ainda inexistentes, apresentando sempre sensação de luta ou 

fuga, bem como ideias de ameaça constante que o impedem de 

permanecer em um estado relaxado, mas sempre em estado de 

cautela ou esquiva (DSM-V, 2014). 

A ansiedade tem várias formas agravadas que pode se 

distinguir em transtornos, os mais comumente encontrados 

clinicamente são: o transtorno de ansiedade generalizada 



ALTERAÇÕES DO SISTEMA IMUNOLÓGICO RELACIONADAS COM 
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E A DEPRESSÃO 

 
 

caracterizada pelo sentimento de julgamento além do social, o 

indivíduo se sente ameaçado por todos as situações 

apresentadas com um sentimento exacerbado de medo e 

antecipação, apresenta sintomas físicos como agitação e 

aflição (STEIN et. al., 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a população 

brasileira é considerada a mais afetada por transtornos de 

ansiedade no mundo, apresentando um percentual de 9,3% que 

é equivalente a aproximadamente 18,6 milhões de pessoas, 

estimado no ano de 2015. Enquanto que a depressão acomete 

aproximadamente 4,4% da população do mundo e 5,8% da 

população brasileira (OMS, 2015).  

Estudos relataram a maior incidência tanto da ansiedade 

como da depressão no sexo feminino, de modo que tanto 

individualmente como em comorbidade as mulheres 

apresentam-se mais acometidas por esses transtornos, fato 

que pode estar associado às tarefas domésticas incluindo a 

maternidade e muitas vezes associados a fatores como 

alterações hormonais como os quais ocorrem durante o ciclo 

menstrual. Por outro lado, os homens são mais relacionados a 

transtornos de conduta vinculado ao consumo de substância 

psicoativas (YUASA, 2012).  

Outra pesquisa revela que aproximadamente a cada 

quatro mulheres uma já passou por episódio de depressão na 

sua vida e em relação aos homens, um em cada seis já sofreu 

episódios de depressão na vida (SLAVICH & IRWIN, 2018). 

O transtorno de pânico é o que possui características 

sintomáticas mais evidentes, pois provoca sintomas como 

taquicardia, sudorese, palpitação, tremores, angina, dispneia 

entre outros, ele é resultante de um medo exorbitante em ter um 
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ataque de pânico que pode ser pressentido ou não (VAN et. al., 

2013).   

Fobia social ou também conhecida como transtorno de 

ansiedade social (SAD) é caracterizada pelo sentimento de 

julgamento negativo em relação a outros indivíduos em 

qualquer situação oferecida ao indivíduo com o transtorno. 

Fobia específica é o medo demasiado de algum objeto, 

situação, animal, ou circunstância específica (NORDAHL & 

WELLS, 2018). 

Transtorno de estresse pós traumático é um aspecto de 

um indivíduo que sofreu um grande trauma e qualquer situação 

que o faça relembrar do ocorrido funciona como gatilho que 

causa medo excessivo e pode levar o indivíduo a ter 

alucinações revivendo tal trauma. Transtorno de ansiedade de 

separação é o medo absurdo de separação de quem se ama, 

pode ser identificado também pelo medo que algo trágico ocorra 

à pessoa amada (RANGE & DALE, 2016., DSM-V, 2014). 

 

Aspectos fisiológicos dos Transtornos mentais 

 

O grupo que compõe os transtornos de ansiedade 

apresentam descrições de mecanismos variados, de modo que 

cada um expõe um certo grau de diversidade (NESSE & DAN, 

2012). 

Algumas estruturas cerebrais como as amigdalas, o 

hipocampo, o hipotálamo e o córtex pré-frontal foram 

relacionadas com modulação das áreas afetadas pela 

ansiedade e o medo, em decorrência a ameaça. Os estudos 

mostram as divergências entre as áreas afetadas em cada 

situação determinada (CRASKE et. al., 2017). 
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Os transtornos de humor e os de ansiedade convergem 

apenas no grau de severidade, ambos compartilham tanto 

circuitos neurais que envolvem amígdala e o córtex cingulado 

anterior (Figura 1) como riscos genéticos. Fato que pode 

esclarecer o porquê de ser comum um transtorno anteceder o 

outro, sendo considerados fatores de risco, ou até mesmo 

coexistirem (KANDEL et. al., 2014). 

 

FIGURA 1. Regiões cerebrais mais relacionadas com geração 

e regulação de emoções, bem como detecção de ameaças. 

 
Fonte: Adaptado de CRASKE et. al., 2017. 

 

Pesquisas proporcionaram a percepção de elevação da 

atividade basal da atividade da amígdala na depressão, 

transtorno bipolar e nos transtornos de ansiedade, como 

também um grau de atrofia no hipocampo de indivíduos 

acometidos tanto por transtornos depressivos como muitos 

outros transtornos mentais. De modo que essas informações 

colaboraram com a formação de um modelo organizacional da 
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sistemática neural relacionando o medo e ansiedade 

estimulados pela amígdala (KANDEL et. al., 2014). 

Estudos relataram que a elevação da secreção do 

cortisol, que é um glicocorticoide secretado da glândula da 

suprarrenal mediante uma situação de estresse, assim como o 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH, corticotrophin-

releasing hormone) e também o hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH, adrenocorticotrophic hormone) que são advindos do 

eixo hipotálamo-hipófise/pituitária também podem se 

apresentar elevados. Essa elevação da liberação do cortisol, 

como notado em situações de estresse agudo, apresenta um 

efeito inibitório do sistema imunológico (JURUENA, 2013).  

Há várias evidencias que indivíduos com transtornos 

depressivos possuam desregulação no eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) e ainda há relações que o aumento da 

liberação dos glicocorticoides resultantes dessa desregulação 

seja o motivo para a atrofia do hipocampo ou que os elevados 

níveis de glicocorticoides provoquem danos na formação de 

novos neurônios no hipocampo, ocasionando um hipocampo de 

tamanho menor que o natural (KANDEL et. al., 2014). 

 

Transtornos mentais e Sistema imune 

O organismo tem um sistema de defesa responsável pela 

proteção contra agentes nocivos denominado sistema 

imunológico. A primeira defesa ativada por esse sistema é a 

imunidade inata que faz o reconhecimento tanto de padrões 

moleculares associados ao dano (DAMP´s), que exerce função 

de identificação de células danificadas no organismo, quanto de 

padrões moleculares associados ao patógeno (PAMP´s) que 

exerce atividade de reconhecimento das substâncias 

produzidas pelo agente nocivo (YUSEFF et. al., 2013). 
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A imunidade Inata ativa determinas células e receptores 

que aumentam a produção e liberação de algumas citocinas 

como por exemplo a interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose 

tumoral (TNF) que são mediadores pró-inflamatórios 

(GRIFFITH et. al., 2014). A segunda linha de defesa é a 

imunidade adaptativa que é ativada pela imunidade inata 

quando ela não consegue combater o dano ou antígeno de 

forma eficaz. A imunidade adaptativa é caracterizada pela 

produção e diferenciação de linfócitos B e T que reagem as 

substâncias produzidas e ao agente causador da infecção, e 

também aumenta produção de algumas citocinas que serão 

comentadas posteriormente (HUPPA & DAVIS, 2013).  

Neste contexto, na homeostase, as citocinas pró-

inflamatórias só irão ser produzidas e liberadas de forma 

significativa quando o organismo estiver passando por algum 

dano ou patologia (ABBAS, 2015). Pesquisas relatam que 

existe a possibilidade dos transtornos de ansiedades bem como 

os de humor estarem relacionados com algumas desregulações 

no sistema imune, e que, um certo número de citocinas estão 

envolvidas no processo imunológico dos transtornos de 

ansiedade e depressão (DOWLATI et al., 2010; VOGELZANGS 

et. al., 2013).  

Há também na literatura descrita sobre o efeito das 

citocinas, moléculas sinalizadoras do sistema imune, sobre os 

eixos neuroendócrinos como no HPA, onde os efeitos foram 

inicialmente identificados em quadros de depressão maior e 

com isso foram realizados estudos que consistiam na indução 

à depressão por meio da administração de citocinas específicas 

em animais de laboratório, dentre as citocinas o IFN- (MILLER 

et. al., 2018).  
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Ansiedade, hiperexcitabilidade e irritabilidade foram 

sinais identificados em pacientes que foram submetidos a 

terapias a base citocinas, como interferon- (IFN-). Tais 

características evidenciam um quadro de transtorno depressivo 

nos indivíduos ao longo do período de terapia com IFN-, sendo 

que os sinais de transtorno depressivo ausentaram-se após 

terapia com IFN- e estudos do tratamento crônico com o IFN-

 são desconhecidos (CHIU et. al., 2017).  

Pesquisas evidenciam que o estímulo pró-inflamatório 

por lipopolissacarídeos (LPS) pode produzir uma resposta 

inflamatória no organismo, possivelmente causado pelo medo 

antecipado eminente ou por algum outro sentimento como 

estresse, que também ativaria um estímulo pro-inflamatório 

basal, desencadeando assim, a ativação de uma série de 

cascatas de citocinas levando o paciente a sintomatologia 

dessas enfermidades. O estudo cita que esses fatos podem 

ocorrer num cenário de péssimo estilo de vida e saúde do 

indivíduo que passem por esses distúrbios (VOGELZANGS, et. 

al., 2016).  

Inúmeras pesquisas vêm sendo elaboradas para melhor 

compreensão de mecanismos os quais as citocinas estão 

relacionadas com o acometimento de transtornos mentais. De 

modo que se pressupõe que as citocinas consigam ter acesso 

a todas as regiões cerebrais as quais envolvem-se 

fisiopatologicamente tanto com transtornos de humor 

(depressão), transtornos de ansiedade entre outros transtornos, 

interferindo no metabolismo de neurotransmissores, bem como 

com funções relacionadas a hormônios neurais e também a de 

plasticidade neural. Porém ainda não descrito na literatura 

mecanismos que elucidem essas teorias de forma consistente 

(MILLER et. al., 2018). 
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Notou-se em indivíduos que não apresentavam danos 

físicos, mas que apresentavam quadro de depressão maior 

possuíam níveis de citocinas inflamatórias semelhantes ao de 

indivíduos não depressivos que possuíam processo 

inflamatório decorrente a um dano físico (MILLER et. al., 2018). 

Além disso, existem relatos que evidenciam o estresse 

psicológico possui a capacidade de desenvolver elevações 

relevantes na atividade inflamatória (SLAVICH & IRWIN, 2018). 

Estudos indicam que o estresse possui a capacidade de 

desencadear uma resposta inflamatória. Esse determinado 

estresse ativa circuitos neuronais do sistema nervoso central, 

abrangendo a estimulação do CRH e também as vias 

relacionadas ao sistema nervoso simpático, liberando 

catecolaminas (Figura 2). Essas catecolaminas por sua vez 

aumentam a ligação do NF-κB ao DNA em células que compões 

o sistema imune, como os macrófagos, promovendo a liberação 

de mediadores inflamatórios que desencadearão um quadro 

inflamatório (SLAVICH & IRWIN, 2018). 

Citocinas pró-inflamatórias, como ilustrado, o NF-κB 

podem alcançar o cérebro interferindo no metabolismo de 

monoaminas, aumentando a excitotoxicidade e diminuindo a 

produção de fatores tróficos relevantes. O aumento do cortisol 

por sua vez, que foi resultante da ativação da liberação do CRH, 

diverge com as vias eferentes do sistema nervoso 

parassimpático (Ex.: com o nervo vago) atuam inibindo a 

ativação do NF-κB, diminuindo assim a resposta inflamatória 

(MILLER et. al., 2009). 
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Figura 2. Estresse psicossocial e ativação da resposta 

inflamatória perifericamente e no cérebro. 

 
Fonte: Adaptado de MILLER et. al., 2009. 

 Outro estudo analisou a possibilidade da sintomatologia 

da ansiedade no paciente ter justificativa genética, sendo esse 

tema pouco explorado em pesquisas e publicações, na 

pesquisa feita foram observadas algumas modificações 

genéticas em determinados genes presentes em especificas 

partes do corpo, sendo o cérebro o principal alvo envolvendo o 

hipocampo, córtex pré-frontal e as amidalas, áreas que 

apresentam relação direta com a ansiedade (CALHOON & TYE, 

2015). 

Foram analisadas a expressão dos genes específicos 

alterados e também de biomarcadores no sangue que 

reconhecem alterações no eixo HPA para que pudesse ser feito 

uma análise e índice dos genes e biomarcadores mais 

recorrentes e assim a identificação dos candidatos a 
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desencadearem os sintomas da ansiedade. (LE-NICULESCU 

et. al., 2011).  

Achados científicos relataram que a interleucina (IL)-1 é 

uma das principais citocinas responsável pela comunicação do 

sistema imune com o sistema nervoso central (SNC), notou-se 

altos níveis de IL-1 em indivíduos os quais apresentavam-se 

em quadros de transtorno de humor, e o aumento da expressão 

dessa interleucina se deu devido ao estresse, o gene da IL-1 

foi alterada por polimorfismos na região. Sendo os polimorfismo 

examinados nos genes rs16944 e rs1143643 de nucleotídeo 

único (SNPs) dentro do IL1B, que são genes responsáveis pela 

sintomatologia de transtornos de humor e de ansiedade 

(KOVACS et. al., 2016).  

 Outra relação entre o sistema imunológico e estudos 

genéticos está relacionado a presença de genes que estão 

relacionados a transtornos mentais no genoma humano, como 

a depressão, e estão relacionados à proteção do corpo ,ou seja, 

acredita-se que existem genes que são comum para a 

trantornos mentais e concomitantemente para o sistema 

imunológico. E ainda teoria mais recente denominada de no 

inglês como a Pathogen Host Defense (PAThos HOSt Defense 

= PATHOS-D), cuja tradução para o português equivale a 

defesa do hospedeiro do efeito patogênico, supõe a hipótese de 

que os sintomas depressivos faziam parte de uma resposta do 

sistema imune contra patógenos no ambiente ancestral. 

(RAISON & MILLER, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

Em conclusão da nossa revisão bibliografica temos que 

os transtornos de depressão e ansiedade acometem grande 
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parte da população mundial, estando o Brasil sempre entre os 

primeiros colocados nos índices mundiais desses transtornos, 

que devem ser tratados como problemas de saúde pública 

bastante relevantes. Os transtornos de depressão e ansiedade 

podem estar relacionados ao aumento de citocinas  pro-

infamatorias no sistema imunologico, que podem tanto ser 

resultante de agentes externos provocando resposta ao 

antígeno, como consequencia de um estímulo interno 

desencadeado por fatores cumulativos como estresse, estilo de 

vida e hábitos não saudáveis entre outros. Esses fatores 

cumulativos também podem piorar os sintomas em pessoas já 

acometidas por esses transtornos, entretanto, com uma 

melhorar no estilo de vida e hábitos do indivíduo há 

possibilidade de diminuição dos sintomas. Existem genes 

especificos e biomarcadores que são candidatos a serem um 

dos motivos pelo qual o paciente desencadeia a sintomatologia 

da ansiedade, que envolve a regulação do eixo HPA. Esse eixo 

é extrema importancia para regulação da liberação de alguns 

hormonios como o cortisol, que é tem com agente 

desencadeante situações de estresse, que podem aumentar a 

produção e liberação de citocinas inflamatórias. 
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RESUMO: a dor crônica generalizada, principal característica 
da fibromialgia (FM), está cada vez mais presente na 
sociedade, afetando, principalmente, a população feminina. A 
pesquisa objetivou verificar o tempo de reação manual (TRM) 
frente a estímulos faciais de alegria e de dor em mulheres com 
fibromialgia, comparando-as com o grupo controle e de 
estudantes; bem como a interferência da percepção da dor, dos 
sintomas de depressão e ansiedade, da capacidade de atenção 
e da flexibilidade cognitiva. As fibromiálgicas apresentaram 
TRM maior em comparação com os outros grupos. As faces 
femininas levaram maior tempo para serem reconhecidas. 
Houve relação entre tipo de face e sexo das faces, em que as 
faces masculinas de dor foram identificadas mais rapidamente. 
O TRM foi correlacionado positivamente com o TMT no grupo 
clínico e no grupo controle. Os déficits cognitivos que estão 
relacionados com a diminuição da capacidade de atenção 
podem diminuir a capacidade de resposta motora diante dos 
estímulos faciais. Consideradas como potencialmente 
ameaçadoras, as faces masculinas de dor podem ter facilitado 
o comportamento motor. A regulação autonômica parece 
melhor quando a percepção da dor é menor. Faz-se necessária 
a realização de outros estudos para uma melhor compreensão 
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da avaliação da dor em indivíduos com dor crônica, 
especialmente em pessoas com fibromialgia. 
Palavras-chave: Fibromialgia. Valência afetiva. 
Compatibilidade espacial. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica disfuncional, 

não inflamatória, reumática e incapacitante, que tem como 

principal característica a dor crônica generalizada ao longo da 

cadeia musculoesquelética, ocorrendo de maneira difusa e 

constantemente presente. Outros sintomas como a fadiga; 

depressão e ansiedade; déficits cognitivos; alteração na 

qualidade de sono; disfunção autonômica e presença de pontos 

dolorosos também podem existir (JUNIOR; GOLDENFUM; 

SIENA, 2012; CID 10: M79.7).  

As causas dessa síndrome ainda não são totalmente 

esclarecidas e muito menos possui uma etiologia específica, 

mas há indícios de que existe uma relação direta entre o seu 

aparecimento com eventos físicos ou psicologicamente 

traumáticos. Por conta desse conjunto de características é que, 

antes de ser considerada doença, é considerada síndrome. 

Entretanto, é inegável a influência que o funcionamento 

alterado do Sistema Nervoso (SN) exerce sobre o 

processamento e modulação da dor, bem como em outros 

sintomas presentes (PILLEMER; BRADLEY; CROFFORD; 

MOLDOFSKY; CHROUSOS, 1997; STAUD et al., 2001).  

De acordo com Merskey e Bogduk (1994), a Associação 

Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a dor como 

sendo a “experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos, ou descrita 



AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA VALÊNCIA AFETIVA NO EFEITO DE 
COMPATIBILIDADE ESPACIAL EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA 

 
 

em termos de tais lesões”. Dessa forma, também diferencia dor 

do conceito de nocicepção, que se refere aos processos de 

transdução, transmissão e modulação de sinais neurais 

gerados em resposta a um estímulo nocivo externo. Então, 

pode-se considerar que a dor vai ser uma percepção individual 

e sensorial da nocicepção influenciada por características 

pessoais, percepção e atenção a dor, sócio histórico e afetivas 

(LAMONT; TRANQUILLI; GRIMM, 2000; MESSLINGER, 1997).  

A repercussão da nocicepção e da dor no sistema 

nervoso se dá de formas distintas nas áreas central e periférica. 

O Sistema Nervoso Periférico (SNP) possui estruturas 

especializadas que recebem o sinal fisiológico da nocicepção e 

o transmitem para o Sistema Nervoso Central (SNC), que fica 

responsável pela decodificação desse sinal, podendo 

interpretá-lo como dor ou não.  

Na fibromialgia, os neurotransmissores responsáveis 

pela sinalização da dor sofrem uma elevação anormal de seus 

níveis. Esse aumento acontece como consequência de uma 

maior estimulação do nervo, provocando mudanças no cérebro 

de portadores da síndrome. Esses receptores da dor promovem 

um desenvolvimento de um tipo de memória da dor, tornando-

se cada vez mais sensíveis ao aparecimento de estímulos 

nociceptivos e gerando uma reação exacerbada frente a eles. 

Além disso, acarreta em hiperalgesia, que é o aumento de 

sensação dolorosa após um estímulo, e em alodínia, 

caracterizada como sendo a dor proveniente de um estímulo 

que não é comumente capaz de causa-la.  

Em decorrência disso, surgem os sintomas, que afetam 

mais mulheres (cerca de 80 a 90% dos pacientes de FM) numa 

faixa etária entre 40 e 55 anos. Eles podem impactar tanto a 

vida do paciente, quanto o social visto de uma forma mais 
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ampla, pois a crise fibromiálgica é suficiente para incapacitar o 

indivíduo de realizar suas atividades normalmente.  

A divisão balanceada e dinâmica do Sistema Nervoso 

Autônomo (SNA) em simpático (SNS) e parassimpático (SNP) 

não ocorre da mesma forma na fibromialgia. Acredita-se que a 

disfunção do SNS exerça grande influência na sensação 

dolorosa da síndrome, pois é o que se vem demonstrando 

desde os primeiros estudos realizados em 1988 por Bengtsson 

e Bengtsson. Quando se promove um bloqueio da atividade 

simpática, percebe-se um maior nível de relaxamento e uma 

melhora na circulação sanguínea dos pacientes, logo um alívio 

das dores. Essa explicação corrobora com a que é defendida 

por Martinez-Laven et al. (2002) de que a dor generalizada 

surge como “consequência de uma hiperfuncionalidade 

simpática” (PAIVA, n.d.).  

O conjunto dessas disfunções no organismo e os 

sintomas provocados vão refletir nos comportamentos 

observáveis. O funcionamento cognitivo e a maneira como se 

dá o processamento das informações pode ser visto através de 

testes que medem a capacidade de atenção, memória, 

concentração, comportamentos de distanciamento e de 

aproximação frente a estímulos ambientais e tempo de reação 

motora (TEIXEIRA et al., 2008).  

Com a finalidade de observar como se dá o 

funcionamento dessas competências, foi utilizado expressões 

faciais com valências positiva e negativa. Esse teste consiste 

em apresentar uma expressão facial dinâmica das emoções 

dos indivíduos para que os participantes possam responder 

logo em seguida. Opta-se por ela porque é um dos 

comportamentos não verbais de maior relevância para 

comunicação interpessoal, inclusive de dor, ameaça ou perigo 
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e exige atenção, concentração e reação (fisiológica e motora) 

(GONZÁLEZ-ROLDAN et al., 2011; WILLIAMS, 2002).  

A exposição do espectador a essas faces de dor faz com 

que ele também tenha áreas cerebrais relacionadas à dor, 

como a amígdala, ínsula, córtex pré-frontal (CPF) ventromedial, 

ativadas de acordo com a forma e a intensidade que essas 

emoções aparecem (JACKSON; MELTZOFF; DECETY, 2005; 

MORRISON; LLOYD; DI PELLEGRINO; ROBERTS, 2004; 

SINGER et al., 2004). Em pacientes com fibromialgia, procurou-

se analisar as respostas psicofisiológicas e como o cérebro 

reage a emoções próximas a eles, como a dolorosa.  

O cérebro desses pacientes apresentou uma maior 

atividade quando as faces expressavam emoções de dor e de 

raiva do que quando elas eram de alegria e neutra. Além de 

uma maior atividade cerebral, a face de dor também provocava, 

em comparação com as outras emoções, uma lentidão maior 

da frequência cardíaca. Como os fibromiálgicos convivem com 

a dor crônica constantemente presente, ao serem expostos a 

uma expressão da mesma, tendem a mobilizar mais a sua 

atenção a ela e a reagir mais defensivamente. Já em faces que 

expressam alegria, diminuem a sua atenção perante a ela. 

Logo, pode-se dizer que, quanto mais se mobiliza a atenção 

frente a uma face, maior será o desconforto causado por ela e 

maior será a excitabilidade cerebral também.  

O tipo de emoção irá influenciar no resultado do tempo 

de reação manual (TRM) do fibromiálgico e o gênero da face 

que o expressa também. Riva, Sacchi, Montali, e Frigerio (2011) 

demonstraram que os pacientes de FM demoram mais para 

reagir, e erram mais, quando as faces que expressam dor são 

femininas do que quando são masculinas. Essa situação ocorre 

independente do gênero do espectador e uma resposta para o 
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porquê disso é a interpretação do nível de ameaça que uma 

face masculina (maior) tem em relação a uma feminina (menor), 

onde a primeira provoca uma maior atenção e um menor tempo 

de reação motora do paciente.  

Outras explicações para esse fenômeno são dadas por 

Riva et al. (2011): existe uma dessensibilização ou habituação 

frente a faces femininas de dor (PRKACHIN; SOLOMON; 

ROSS, 2007), pois é mais comum que mulheres sofram de 

síndromes dolorosas (DAO; LERESCHE, 2000; HEITKEMPER; 

JARRETT, 2001; PRKACHIN et al., 2007; ROBINSON; WISE, 

2004); o preconceito por se acreditar no estereótipo de que a 

mulher está “dramatizando para chamar atenção” (TAIT; 

CHIBNALL; KALAUOKALANI, 2009); e a de que o homem pode 

ter identificado algum tipo de ameaça no ambiente (RIVA et al., 

2011).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a 

fibromialgia ainda não possui um tratamento específico, 

buscando-se fazer um trabalho que visa à redução do impacto 

dos sintomas na vida do paciente FM. Ele tem por objetivo 

aliviar a dor, melhorar a qualidade de sono, trabalhar o equilíbrio 

emocional e melhorar o condicionamento físico. Todas essas 

atividades serão importantes para a mudança de atitude do 

paciente frente a essa síndrome. Cada caso precisará de um 

tratamento específico e adequado para o quadro clínico do 

paciente. Entretanto, os mais indicados são: mudanças na 

qualidade de vida, da alimentação, do sono e da vigília; 

exercícios físicos contínuos e adaptados; acupuntura; 

tratamento medicamentoso com antidepressivo ou 

anticonvulsivante; e tratamento psicoterápico.  

Devido ao tamanho do impacto que os sintomas podem 

causar na vida de um sujeito com fibromialgia, faz-se 
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necessário mais estudos sobre como ela ocorre, o que causa, 

o diagnóstico mais cedo, as variações que a síndrome possui, 

o que pode servir para tratamento, como lidar com a relação 

entre afeto e comportamento motor, bem como as relações 

interpessoais, entre outros. Portanto, é de extrema necessidade 

o conhecimento sobre a fibromialgia, pois conhecendo é que se 

pode desenvolver um trabalho de redução de danos e melhores 

condições de vida para essas pessoas. 

Assim, temos como objetivos: verificar a interferência da 

afetividade individual, da capacidade de atenção e da 

flexibilidade cognitiva no comportamento motor frente a 

estímulos faciais de alegria e de dor, através da avaliação do 

tempo de reação manual (TRM) em pacientes com fibromialgia, 

mulheres adultas sem dor crônica e estudantes universitárias. 

E, especificamente, averiguar se há influência do sexo das 

faces para o tempo de reação manual (TRM) e identificar os 

TRM para faces de dor e alegria; avaliar os sintomas de 

ansiedade, depressão, capacidade de atenção e percepção de 

dor, relacionando-os ao TRM; associar à percepção de dor pela 

EVA; e avaliar a influência da idade no desempenho do TRM, 

nos sintomas de ansiedade e depressão, na percepção de dor 

e na capacidade de atenção. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Os participantes dos três grupos da pesquisa foram 

exclusivamente mulheres. Os critérios comuns aos grupos para 

participar da amostra foram: ser destra; ter acuidade visual 

normal ou corrigida e estar usando os óculos/as lentes; 

ausência de transtornos psiquiátricos graves, como a 
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esquizofrenia; ausência de abuso de substâncias químicas; 

sem histórico de acidente vascular cerebral.  

Para o grupo clínico de fibromialgia, os critérios foram: 

mulheres adultas, entre 30 e 59 anos de idade, pacientes do 

Centro de Tratamento Interdisciplinar de Dor (CENDOR) de 

João Pessoa, com o diagnóstico de FM seguindo os critérios do 

American College of Rheumatology (ACR) (WOLFE et al., 1990; 

WOLFE et al., 2010). Para o grupo controle: mulheres adultas, 

entre 30 e 59 anos de idade, com ausência de dor crônica e 

nível escolar equivalente ao do grupo clínico. E o grupo de 

estudantes foi composto por universitárias da UFPB, com 

idades entre 18 e 25 anos. 

 Foram utilizados cinco instrumentos:  

O Questionário Sociodemográfico, que continha 

questões referentes à idade, sexo, etnia, escolaridade, 

problemas de visão e correção, uso de álcool, cigarro e outras 

substâncias químicas como medicamentos, se trabalha e a 

renda, presença de doença neuropsiquiátrica, presença de dor 

crônica e há quanto tempo ela está presente.  

A Escala Visual Analógica (EVA), que é um instrumento 

de avaliação unidimensional da dor caracterizado pelo 

escalonamento de um número ou um valor e está associado 

com a dimensão sensorial (DA SILVA; RIBEIRO; 

MATSUSHIMA, 2010). Ela possui uma linha de 10 cm com duas 

âncoras nas extremidades, onde uma significa “nenhuma dor” 

e a outra, “dor insuportável”. E nessa pesquisa, foi pedido que 

a participante marcasse na linha a intensidade da dor que ela 

estivesse sentindo no momento.  

Os Inventários de depressão e ansiedade de Beck, que 

foram utilizados para avaliar os sintomas de depressão (BDI, 

Beck Depression Inventory) e os de ansiedade (BAI, Beck 
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Anxiety Inventory). O BDI possui 21 questões com sintomas e 

atitudes que descrevem as manifestações comportamentais, 

cognitivas, afetivas e somáticas da depressão; e quatro 

alternativas de resposta que variam de 0 (ausência de 

sintomas) a 3 (sintomas mais intensos). Para análise dos 

resultados, o Centro de Terapia Cognitiva (BECK; EPSTEIN; 

BROWN; STEER, 1988) recomenda os seguintes pontos de 

corte: menor que 10 (sem depressão ou depressão mínima); de 

10 a 18 (depressão leve a moderada); de 19 a 29 (depressão 

moderada a grave); de 30 a 63 (depressão grave). Já o BAI, 

com a mesma quantidade de questões e nível crescente de 

ansiedade, tem a correção pontuada como: 0 a 9 (sintoma 

mínimo de ansiedade); 10 a 16 (ansiedade leve); 17 a 29 

(ansiedade moderada); e 30 a 63 (ansiedade grave).  

O Teste de Trilhas ou Trail Making Test (TMT), que é um 

instrumento que visa analisar, neuropsicologicamente, a 

capacidade de atenção, flexibilidade mental, rastreamento 

visual, destreza motora e memória operacional (MAGILA; 

CARAMELLI, 2000; LEZAK, 2004). Sendo formado por duas 

partes (A e B), a primeira consiste em ligar números de maneira 

sequencial e em ordem crescente; já na segunda, os números 

precisam ser intercalados com as letras correspondentes do 

alfabeto. Os erros e o tempo foram registrados. 

 

Equipamentos  

Para que pudessem ser apresentados os estímulos 

faciais, foi utilizado um banco de expressões faciais dinâmicas 

da emoção (alegria e dor) com vídeos de um segundo (1s). 

Esse banco foi desenvolvido e validado por Simon, Craig, 

Gosselin, Belin e Rainville (2008) e é composto por quatro 

atrizes e quatro atores que apresentam tanto as emoções 
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básicas – alegria, raiva, medo, tristeza, nojo e surpresa – 

quanto as faces neutra e de dor. Os vídeos apresentados 

iniciam com a face neutra e vão até o ápice da expressão.  

O computador utilizado continha o software E-Prime 2.0 

para apresentação dos estímulos faciais de valências positiva 

(alegria) e negativa (dor), e uma caixa de resposta (SRBox) 

conectada a ele para registro dos tempos de reação manual 

frente aos estímulos. 

O experimento foi dividido em quatro etapas 

consecutivas:  

Na etapa 1, as participantes foram orientadas quanto à 

pesquisa e assinaram o TCLE. Logo após, elas responderam o 

questionário sociodemográfico, a EVA para dor e ao Inventário 

de Dominância Lateral de Edinburgo (Oldfield, 1971).  

Na etapa 2, os sujeitos foram encaminhados para a sala 

dessa fase do experimento e realizaram a tarefa de 

reconhecimento dos estímulos faciais de alegria e dor e 

mensuração do TRM no computador. Posteriormente, foi 

explicado como decorreriam os quatro blocos de resposta aos 

estímulos faciais. Os participantes deveriam prestar atenção no 

centro do monitor e, ao aparecer a expressão de alegria ou de 

dor, pressionar com os dedos indicadores a tecla 1 ou 5. 

Dependendo do número do subgrupo do sujeito ser par ou 

ímpar, as teclas a serem pressionadas a cada dois blocos iriam 

se alternar. Entre as telas de apresentação das faces, utilizou-

se uma tela de descanso com um ponto de fixação central por 

1500 ms. Todos os sujeitos foram orientados a responderem 

aos estímulos o mais rápido possível.  

Os participantes do grupo ímpar foram orientados a 

pressionar a tecla 1 quando a face de alegria era apresentada 

e a tecla 5 para a face de dor, durante as duas primeiras 
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sessões. Na terceira e quarta sessão, o mapeamento entre 

faces e teclas foi invertido, ou seja, tecla 1 para face de dor e 

tecla 5 para face de alegria. Participantes do grupo par 

realizaram a tarefa de maneira oposta. Assim, todos realizaram 

os quatro blocos. Foram apresentados 80 estímulos em cada 

bloco, precedidos por 16 estímulos de treino, totalizando 320 

estímulos para avaliação.  

Na etapa 3, os participantes responderam aos 

inventários de depressão (BDI) e de ansiedade (BAI) de Beck. 

Para finalizar, na etapa 4, foi feito o TMT, partes A e B, e 

verificado o tempo e os erros de cada participante. 

 

Análises Estatísticas  

Os dados dos testes foram tabulados utilizando o 

programa Microsoft Windows Office 2013 e o tratamento 

estatístico foi feito através do Software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), na versão 21.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa contou com uma amostra total de 90 

mulheres divididas em 3 grupos distintos, sendo eles: grupo de 

fibromialgia, ou grupo clínico; grupo controle e grupo de 

estudantes universitários. Os resultados obtidos que fazem 

referência à idade dessas mulheres mostram que há uma 

diferença entre os grupos [F(2,87) = 215,03, p < 0,001], e uma 

diferença significativa entre o grupo de estudantes e os outros 

dois (p < 0,001), enquanto não se percebe uma diferença entre 

os grupos controle e clínico (p = 0,240). O grupo de fibromialgia 

foi composto por mulheres entre 31 e 58 anos de idade, (M = 

47,86; DP = 7,31), o grupo controle por mulheres entre 31 e 57 
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anos (M = 45,17; DP = 6,73) e o grupo de estudantes, entre 18 

e 25 anos (M = 20,28; DP = 2,01).  

Na análise do questionário sociodemográfico, 

observamos que não há diferença nítida entre a escolaridade e 

a renda dos grupos controle e clínico. Porém, o grupo de FM 

fez mais uso de medicamentos (e.g. antidepressivos, 

ansiolíticos, analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes 

e relaxantes musculares) que os demais devido a uma maior 

intensidade de dor representada pela EVA. O grupo controle 

não estava fazendo uso de medicamentos e 13,3% do grupo de 

estudantes faziam uso de antidepressivos.  

Quanto ao Teste de Trilha (TMT A e B), que procura 

analisar a atenção sustentada, as pacientes com fibromialgia 

levaram um maior tempo na realização das partes A e B, 

obtendo maior quantidade de erros no TMT B. Os erros do TMT 

A não foram significativamente diferentes entre os grupos [H(2) 

= 2,43, p = 0,297], mas, em relação ao tempo e ao número de 

erros, comparando o TMT A e o TMT B, foi observada uma 

diferença significativa, sendo esta de [H(2) = 5,90, p = 0,05] para 

o TMT A e [H(2) = 21,01, p < 0,001] para o TMT B e o número 

de erros no TMT B foi de [H(2) = 17,22, p < 0,001].  

Quanto aos tempos no teste TMT A, foi visto que o grupo 

clínico foi mais lento que o de estudantes (U = 128,5, p < 0,001) 

e, no teste TMT B, aquele grupo seguiu mais lento quando 

comparado ao controle (U = 203,5, p < 0,001) e ao de 

estudantes (U = 56,00, p < 0,001). Já em relação aos erros no 

TMT B, o grupo de FM apresentou maior quantidade quando 

comparado ao controle (U = 247,0, p = 0,006) e de estudantes 

(U = 74,5, p < 0,001). Da mesma forma, o grupo controle 

apresentou maior número de erros que o grupo de estudantes 

(U = 127,5, p = 0,028). Também foi observada diferença 
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significativa entre os níveis de dor obtidos através da EVA, onde 

se pôde observar que o grupo de FM apresentou maior 

intensidade de dor em relação aos grupos controle (U = 7,0, p 

< 0,001) e de estudantes (U = 11,0, p < 0,001). Grupo de 

fibromialgia apresentou M = 5,66; DP = 2,63; grupo controle: M 

= 0,19; DP = 0,74; e estudantes, M = 0,51; DP = 1,14.  

Os resultados do BDI e BAI demonstraram que há uma 

interferência considerável dessas comorbidades em 

fibromiálgicas em relação aos outros dois grupos. Nesse grupo 

clínico, a média foi de 23,60 ± 16,18 para o BDI, considerada 

para sintomas de depressão moderada a grave; e de 34,60 ± 

18,03 para o BAI, pontuação referente à ansiedade grave. No 

grupo controle, a média foi de 8,39 ± 9,56 para o BDI (sem 

depressão ou depressão leve) e de 6,28 ± 8,47 para o BAI 

(sintoma mínimo de ansiedade). Já para o grupo de estudantes, 

a média para o BDI foi de 10,33 ± 6,30 (depressão leve) e para 

o BAI, 10,66 ± 7,94 (ansiedade leve). 

Comparando os resultados dos três grupos no BDI, 

houve diferença significativa entre o grupo de FM e o controle 

(U = 105,0, p < 0,001) e o grupo de FM e estudantes (U = 74,5, 

p = 0,001). E comparando os resultados no BAI, foi percebido 

que o grupo de FM obteve pontuação maior que os grupos 

controle (U = 51,5, p < 0,001) e estudantes (U = 48,5, p < 0,001); 

enquanto o grupo de estudantes obteve maior pontuação em 

relação ao grupo controle (U = 123,0, p = 0,02). Isso se deve a 

existência de uma associação íntima de causalidade entre 

depressão e fibromialgia, fibromialgia e depressão e de 

depressão com ansiedade.  

O TRM comprova que existe uma diferença significativa 

na agilidade e na capacidade de atenção do grupo clínico se 

comparado ao controle e ao de estudantes. As pacientes com 
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fibromialgia apresentaram maior TRM (788 ms) quando 

comparadas as mulheres adultas sem dor crônica (703 ms) (p 

= 0,011) e estudantes (644 ms) (p < 0,001). Entre os grupos 

controle e estudantes não houve diferença significativa (p = 

0,112). Também se observou que, dependendo das expressões 

faciais e em qual gênero ocorria, o TRM era maior (em faces 

femininas de dor) ou menor (em faces femininas de alegria). E 

as faces femininas, independente da expressão de emoção, 

levaram maior tempo a serem reconhecidas (M = 718,97 ms) 

que as masculinas (M = 705,31 ms).  

Foi percebido que o grupo de FM possuiu uma 

correlação positiva com o tempo e os erros do TMT A e com o 

tempo do TMT B, enquanto o grupo controle se correlacionou 

com os tempos do TMT A e B, e não houve correlação 

significativa dentro do grupo de estudantes.  

Quanto a amostra, há uma diferença entre os níveis de 

escolaridade e de renda, onde as fibromiálgicas possuem de 9 

a 12 anos de estudo e uma renda igual a um salário mínimo 

(36,7%), abaixo disso ou nenhuma renda (23,3%). Entre as 

fibromiálgicas que foram convidadas a participar dessa 

pesquisa, vindas do centro público de atenção secundária à 

saúde e as que são atendidas em redes particulares, também 

existe uma diferença de renda, de escolaridade e de 

possibilidade de acesso a determinados tipos de tratamento.  

Não se percebe uma diferença significativa de idade 

entre os grupos de mulheres adultas sem dor crônica e os de 

fibromiálgicas, mas ela existe quando se compara estes com o 

grupo de estudantes. Entretanto, todas as pacientes de FM 

estavam fazendo uso de medicamento de forma expressiva 

devido às dores crônicas generalizadas e indicação médica. 

Esse uso praticamente não existia entre as do grupo controle. 
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Já o uso de antidepressivos feito pelas estudantes, cerca de 

13,3%, foi o maior entre os grupos.  

A aplicação da EVA demonstrou que a dor apresentada 

pelo grupo clínico foi maior (M= 5,66; DP = 2,63) que a dos 

grupos controle e estudante, como era esperado, pois a dor 

crônica constante é a principal característica da fibromialgia. A 

próxima etapa consistia em avaliar o TRM frente às expressões 

faciais e a capacidade de atenção e concentração do sujeito, 

bem como a forma que ele interpretaria essas faces. Com isso, 

foi visto que, quanto menor era esse tempo, maior era o 

comportamento de aproximação. O inverso também foi 

comprovado, onde o comportamento de distanciamento era 

visto quando o tempo era maior.  

O grupo de fibromialgia apresentou um maior TRM (788 

ms) em relação aos outros grupos (controle = 703 ms; 

estudantes = 644 ms). A explicação para isso está na alteração 

cognitiva sofrida por aquele grupo, no avançar da idade, na 

diminuição da capacidade de atenção e concentração para 

realização da tarefa e na baixa reatividade motora. Também 

houve diferença dentro do grupo de fibromialgia no tempo de 

reação frente às faces do gênero feminino e masculino e as 

emoções por elas expressa. As pacientes de FM reagiram mais 

rapidamente a faces masculinas (M = 705,31 ms) de dor do que 

as femininas (M = 718,97 ms), enquanto as faces femininas de 

alegria foram percebidas mais rapidamente do que a masculina.  

A reação mais rápida para a face masculina de dor pode 

ser explicada pela interpretação de que existe uma ameaça no 

ambiente, visto que há uma construção social de que o homem 

é mais forte e a mulher tem maior probabilidade de estar 

dramatizando algo (RIVA et al., 2011). Já a hipótese para uma 

reação mais rápida frente à face feminina de alegria se dá pela 
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existência de uma maior facilidade de reconhecimento da 

mesma.  

A capacidade de atenção e flexibilidade da cognição 

também pôde ser avaliada por meio do TMT, que acrescenta o 

rastreamento visual, a destreza motora e a memória 

operacional a essas possibilidades de análise. Para este 

estudo, foi observado o tempo que se levava para conclusão e 

a quantidade de erros em cada parte (MAGILA; CARAMELLI, 

2000; LEZAK, 2004). Na parte A, considerada mais simples, o 

grupo clínico apresentou um maior tempo em relação aos 

outros grupos, mas se igualou na quantidade de erros. Na parte 

B, mais complexa, a diferença entre os grupos foi significativa, 

onde o grupo de FM cometeu mais erros e demorou mais que 

o controle e o de estudantes, respectivamente. A explicação 

vem tanto dos sintomas que a síndrome causa, quanto da 

presença dos mesmos no momento do teste. A influência da 

idade também acontece. Podendo, então, fazer uma correlação 

entre os sintomas e suas consequências na atenção, 

responsividade e cognição, a idade das participantes, os 

resultados da EVA, do TMT e do TRM, bem como os do BDI e 

do BAI, pois todas essas variáveis vão interagir. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Os sintomas causados pela fibromialgia geram 

consequências observáveis nos âmbitos da cognição, memória, 

atenção, comportamento motor, tempo de reação frente a 

estímulos, percepção de dor e outras emoções, depressão e 

ansiedade, entre outras. Os fatores como a idade em que ela 

costuma ser diagnosticada, escolaridade e renda também são 

relevantes. A interpretação de expressões faciais ocorre de 
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forma diferente em pessoas com fibromialgia e sem dor crônica, 

dependendo também do gênero que a manifesta. Homens 

expressando dor mantem mais a atenção, pois são faces que 

alertam que há alguma situação potencialmente ameaçadora. 

Mais estudos precisam ser feitos para que se possa ter uma 

melhor compreensão da síndrome fibromiálgica, dos seus 

sintomas e consequências geradas, aprimoramento das formas 

de tratamento e busca de uma prevenção e redução de danos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
DAO, T. T. T.; LERESCHE, L. Diferenças de gênero na dor. Jornal de 
dor orofacial , v. 14, n. 3, 2000. 
GONZÁLEZ-ROLDAN, A. M. et al. Temporal dissociation in the brain 
processing of pain and anger faces with different intensities of 
emotional expression. PAIN®, v. 152, n. 4, p. 853-859, 2011. 
JACKSON, P. L.; MELTZOFF, A. N.; DECETY, J. How do we perceive 
the pain of others? A window into the neural processes involved in 
empathy. Neuroimage, v. 24, n. 3, p. 771-779, 2005. 
JUNIOR, M. H.; GOLDENFUM, M. A.; SIENA, C. A. F. Fibromialgia: 
aspectos clínicos e ocupacionais. Revista da Associação Médica 
Brasileira, v. 58, n. 3, p. 358-365, 2012.  
LAMONT, L. A.; TRANQUILLI, W. J.; GRIMM, K. A. Physiology of 
pain. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, v. 30, n. 4, p. 703-728, 
2000.  
MAGILA, M. C.; CARAMELLI, P. Funções executivas no idoso. Forlenza 
OV, Caramelli P, organizadores. Neuropsiquiatria Geriátrica. São 
Paulo, p. 517-25, 2000.  

MARTÍNEZ‐LAVÍN, M. et al. Circadian studies of autonomic nervous 
balance in patients with fibromyalgia: a heart rate variability 
analysis. Arthritis & Rheumatism, v. 41, n. 11, p. 1966-1971, 1998. 
LLOYD, D.; DI PELLEGRINO, G.; ROBERTS, N. Vicarious responses to 
pain in anterior cingulate cortex: is empathy a multisensory 
issue?. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, v. 4, n. 2, p. 
270-278, 2004. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10: Classificação 
Estatística Internacional de Doenças com disquete Vol. 1. Edusp, 
1994. 



AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA VALÊNCIA AFETIVA NO EFEITO DE 
COMPATIBILIDADE ESPACIAL EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA 

 
 

PILLEMER, S. R. et al. The neuroscience and endocrinology of 
fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American 
College of Rheumatology, v. 40, n. 11, p. 1928-1939, 1997.  
PRKACHIN, K. M.; SOLOMON, P. E.; ROSS, J. Underestimation of pain 
by health-care providers: towards a model of the process of inferring 
pain in others. CJNR (Canadian Journal of Nursing Research), v. 39, n. 
2, p. 88-106, 2007. 
RIBEIRO, T. F. et al. Heart rate variability under resting conditions in 
postmenopausal and young women. Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research, v. 34, n. 7, p. 871-877, 2001. 
RIVA, P. et al. Gender effects in pain detection: Speed and accuracy in 
decoding female and male pain expressions. European Journal of Pain, v. 
15, n. 9, p. 985. e1-985. e11, 2011. 
SIMON, D. et al. Recognition and discrimination of prototypical 
dynamic expressions of pain and emotions. PAIN®, v. 135, n. 1-2, p. 
55-64, 2008.  
SINGER, T. et al. Empathy for pain involves the affective but not 
sensory components of pain. Science, v. 303, n. 5661, p. 1157-1162, 
2004.  
TAIT, R. C.; CHIBNALL, J. T.; KALAUOKALANI, D. Provider judgments 
of patients in pain: seeking symptom certainty. Pain Medicine, v. 10, n. 
1, p. 11-34, 2009. 
TEIXEIRA, M. J.; YENG, L. T.; KAZIYAMA, H. Dor-Síndrome Dolorosa 
Miofascial e Dor Músculo-Esquelética. Editora Roca, 2006. 
TOMBAUGH, T. N. Trail Making Test A and B: normative data stratified by 
age and education. Archives of clinical neuropsychology, v. 19, n. 2, p. 
203-214, 2004. 
WILLIAMS, A. C. de C. Facial expression of pain: an evolutionary 
account. Behavioral and brain sciences, v. 25, n. 4, p. 439-455, 2002. 



AVALIAÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS ANSIOLÍTICAS E ANTIDEPRESSIVAS 
POR ESTUDANTESA DA ÁREA DE SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DA PARAÍBA: UMA ABORDAGEM SOCIODEMOGRÁFICA 

 
 

CAPÍTULO 68 
 

AVALIAÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS 
ANSIOLÍTICAS E ANTIDEPRESSIVAS POR 
ESTUDANTESA DA ÁREA DE SAÚDE DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
DA PARAÍBA: UMA ABORDAGEM 

SOCIODEMOGRÁFICA 
 
Isabelle de Farias  OLIVEIRA  1 

Dafne Dayse Bezerra MACEDO  1  

Thassya Matias RIBEIRO  1 
Wedna dos Santos Miguel MOURA 1 

 Leônia Maria BATISTA 2 

1 Graduandos do curso de Farmácia, UFPB; 2 Orientadora/Professora do DCF/UFPB.  
 Isaabelle.oliveira@hotmail.com  

 

RESUMO: As condições sociodemográficas são fatores que 
interferem significativamente na vida dos estudantes 
universitários, podendo acarretar o surgimento de problemas 
como stress, ansiedade e depressão. Sabendo disso, este 
estudo objetivou descrever o perfil sociodemográfico dos 
estudantes da área da saúde de uma instituição de ensino 
superior da Paraíba que fazem uso de medicamentos 
ansiolíticos e antidepressivos. Para isso, realizou-se um estudo 
descritivo, transversal e quantitativo. Foram entrevistados 347 
estudantes da área de saúde da Universidade Federal da 
Paraíba – Campus I, onde 30 destes faziam uso de ansiolíticos 
e antidepressivos. A coleta de dados foi realizada por meio de 
um questionário semiestruturado. Dentre os entrevistados 
35,5% eram estudantes de medicina, 29% estavam cursando o 
segundo período. Quanto ao gênero, foi observado que 52% 
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era do gênero feminino e 48% do masculino. Viu-se que 51,6% 
tinha entre 18-22 anos e 93% eram solteiros. Também foi 
observado que do total de estudantes participantes da 
pesquisa, 42% deles residiam com os pais e apenas 10% 
possuía renda de até um salário mínimo. Portanto, este estudo 
contribuiu para o delineamento do perfil sociodemográfico dos 
estudantes da área da saúde usuários de substâncias 
ansiolíticas e antidepressivas. 
Palavras-chave: Ansiolíticos. Antidepressivos. Estudantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A saúde é caracterizada por “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade”. Apesar deste conceito ser antigo, nos 

dias atuais, as pessoas não dão à devida importância a saúde 

de forma integral (OMS, 1948), dessa forma pode-se observar 

um aumento dos distúrbios psicológicos, o que os caracteriza 

dentre as dez principais doenças que incapacitam pessoas em 

todo o mundo. Esse fato pode trazer danos físicos e emocionais 

aos seres humanos, além de prejuízos financeiros (OMS, 

2017). 

As doenças mentais incluem ansiedade, depressão e 

stress, estas influenciam diretamente no bem-estar, no 

psicoemocional, além de comprometer o estado físico, o humor, 

a atenção e a concentração, tais fatores são essenciais para o 

bom desempenho acadêmico dos indivíduos (MORAIS et al., 

2014). 

 A vida acadêmica inclui situações diversas, tais como 

sair de casa, afastamento da família e amigos, necessidade de 

mudança e adaptação em um local desconhecido e com 
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pessoas e culturas diferentes, constituindo um desafio para a 

maioria dos jovens que estão na universidade. Dessa forma, a 

vida na universidade, pode ocasionar stress e 

consequentemente problemas psicológicos (ALMEIDA, 2014). 

O primeiro ano de curso traz importantes desafios para o 

estudante, como relatado, pois provoca mudanças e traz 

exigências relacionadas com o ensino (FIGUEREIDO et al., 

2016).  O estudante recém-ingresso na universidade apresenta 

dificuldades, visto que necessita de muitas adaptações em um 

curto período, além de ter que responder de forma eficaz as 

expectativas acadêmicas e familiares (OLIVEIRA; SANTOS; 

DIAS, 2016).  

Já durante o curso surgem outras questões associadas 

a permanência e sucesso acadêmico, como a facilidade ou 

dificuldade de  aprendizagem, o bem-estar e o desempenho 

acadêmico, que podem ser influenciados por problemas 

emocionais, familiares, de comportamento ou perturbação 

mental (ARAÚJO et al., 2013; ALVES; ALMEIDA; VIEIRA, 

2013). 

Outros desafios enfrentados pelos jovens além da 

separação da família e dos amigos (CASTRO; ABRAMOVAY, 

2015), inclui o fato de viver sozinho ou com pessoas que não 

fazem parte do seu convívio, além das novas 

responsabilidades, gerenciamento das tarefas cotidianas e 

domésticas, do tempo e do dinheiro (FERREIRA; DE JESUS; 

DOS SANTOS, 2015; ZLUHAN, RAITZ, 2016). 

Além disso, as condições de moradia do estudante, 

associados à proximidade com a universidade podem contribuir 

com o aumento dos níveis de ansiedade, especialmente 

aqueles que tiveram que se ausentar da sua cidade, casa, 
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familiares e amigos para viver próximo da universidade. 

Enquanto que os estudantes que não precisaram se mudar, 

geralmente, apresentam uma maior estabilidade emocional e 

afetiva (ALMEIDA, 2014; GARRIDO, 2015). 

Outra problemática vivenciada pela maioria dos 

estudantes universitários é o fato de possuírem seu tempo 

completamente preenchido pelas atividades acadêmicas, visto 

que estudam em período integral. Assim, diminuindo a 

probabilidade desses acadêmicos conseguirem trabalhar, e 

consequentemente acarretando dificuldades financeiras. Tais 

condições financeiras podem gerar vários problemas, como o 

déficit da capacidade de raciocínio, alterações no 

desenvolvimento acadêmico, bem como o aparecimento de 

sentimentos depressivos, como culpa, tristeza e impotência 

(OLIVEIRA; SANTOS; DIAS, 2016). 

 A partir disso, constata-se que os estudantes 

universitários tendem a depender dos seus pais, necessitando 

de apoio financeiro e emocional. (SANTOS et al., 2015).  

Diante de tais fatores, torna-se necessário o 

conhecimento acerca dos elementos que interferem 

significativamente no desempenho acadêmico dos estudantes 

universitários, bem como são estabelecidas as relações entre 

esses. Com isso, possibilitando o surgimento de políticas 

públicas direcionadas à melhoria da qualidade na formação 

universitária, consequentemente, tornando esses indivíduos 

profissionais qualificados, contribuindo para a melhoria dos 

problemas sociais (VARGAS, 2014; URBINA, 2014). 

Assim, o presente estudo tem por finalidade descrever o 

perfil sociodemográfico dos estudantes da área da saúde de 

uma instituição de ensino superior da Paraíba que fazem uso 
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de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, na perspectiva 

de levantar os fatores que favorecem a ocorrência de 

problemas de saúde, como ansiedade e depressão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho consistiu em um estudo descritivo, do tipo 

transversal e quantitativo. Foram entrevistados 347 estudantes 

da área de saúde (Medicina, Enfermagem, Farmácia, 

Odontologia, Terapia Ocupacional, Educação Física, 

Fisioterapia e Fonoaudiologia) da Universidade Federal da 

Paraíba – Campus I, onde 30 destes faziam uso de ansiolíticos 

e antidepressivos.  

A coleta de dados foi realizada de forma randômica, com 

a aplicação de um questionário semiestruturado, acompanhado 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no 

período de setembro a novembro de 2017, com o intuito de 

avaliar o perfil sociodemográfico dos estudantes que fazem uso 

de ansiolíticos e antidepressivos. Fizeram parte desse estudo 

os estudantes vinculados ao Centro de Ciências da Saúde 

comidade igual ou maior que 18 anos.  

Os dados foram quantificados e sumarizados por análise 

descritiva, com cálculo de medida de posição (média) por meio 

do programa estatístico SPSS (Statistical Program for Social 

Science) versão 20.0, utilizando-se da estatística descritiva e 

inferencial. 

 Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba e aprovado sob o protocolo de nº 

2.242.826/17.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi realizada com 30 estudantes dos cursos 

da área da saúde, da Universidade Federal da Paraíba que 

relataram fazer uso de substâncias ansiolíticas e 

antidepressivas. 

Os estudantes universitários apresentam vulnerabilidade 

às doenças mentais por passarem frequentemente por eventos 

estressantes, como pressão familiar, condições 

socioeconômicas, afastamento dos familiares, apresentação de 

trabalhos, realização de provas, falta de lazer, privação do 

sono, expectativas em relação ao futuro, assim havendo uma 

maior probabilidade de desenvolvimento de transtornos do 

humor e ansiedade (KONKIEWITZ, 2013). 

Diante desse fato, ao levantar a caracterização dos 

estudantes por curso de graduação, verificou-se que dos 30 

estudantes entrevistados, 35,5% são do curso de Medicina, 

19,4% de Enfermagem, 16,0% de Fonoaudiologia, 6,5% de 

Farmácia, 6,5% de Educação Física, 6,5% de Terapia 

Ocupacional, 6,5% de Nutrição e 3,0% de Fisioterapia. 

Não foram encontrados dados na literatura que tivessem 

associação com tal resultado, contudo, a grande carga horária 

existente nos cursos da área de saúde, em associação com a 

realização de atividades extracurriculares interferem 

significativamente na vida do estudante, privando-o, na maioria 

das vezes da realização de atividades físicas e de lazer, bem 

como influenciando no sono, vida afetiva e social desses 

indivíduos (GONZAGA; KORMANN, 2014). 
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Figura 1 – Caracterização dos estudantes por curso da área da 
saúde 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Quando se levantou o período em que o estudante se 

encontrava na graduação, foi observado que 19,4% 

encontravam-se no primeiro período, 29,0% no segundo, 13,0% 

no quarto e 13,0% no oitavo período. 

Não foram encontrados dados na literatura que tivessem 

associação com tal resultado, contudo, acredita-se que ao 

ingressar na universidade esses indivíduos passam por um 

processo de adaptação e transição. Além disso, uma carga 

horária excessiva, juntamente com a distância dos familiares 

são fatores que causam uma maior instabilidade emocional, 

consequentemente aumentando a probabilidade do surgimento 
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de doenças como depressão e ansiedade (GONZAGA; 

KORMANN, 2014).  

 

Figura 2 - Período do curso dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Ao se avaliar a distribuição dos estudantes quanto ao 

gênero, foi observado que 52,0% eram do gênero feminino e 

48,0% do gênero masculino.  

Esse estudo assemelha-se a um estudo realizado por 

Marchi et al (2013) no estado de São Paulo, em que constatou 

que dos 48 participantes que apresentam ansiedade, 85,4% 

(n=41) pertenciam ao gênero feminino, enquanto que 14,6% 

(n=7) pertenciam ao gênero masculino. 
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Figura 3 – Caracterização dos estudantes por gênero 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Um estudo realizado por Rios (2006) no estado de São 

Paulo constatou que dos 85 estudantes da área de saúde com 

depressão, 72% (n=61) correspondiam ao gênero feminino e 

28% (n=24) ao gênero masculino. Embora os valores tenham a 

mesma representação quanto a predominância do gênero 

feminino, os dados se mostram superiores ao presente estudo. 

A maior representatividade do gênero feminino pode 

estar relacionada ao fato de que a adesão pela resposta à 

pesquisa seja mais fácil por parte das mulheres, pela maior 

quantidade dessa população na Universidade e pelo fato de que 

as mulheres são mais susceptíveis ao desenvolvimento de 

sintomas depressivos (OLIVEIRA, 2013). 

A próxima etapa do estudo foi verificar a faixa etária dos 

entrevistados, assim constatou-se que 51,6% dos entrevistados 
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tinham entre 18-22 anos, 22,6% entre 23-27 e 13,0% entre 33-

37 anos de idade.  

 

Figura 4 - Faixa etária dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Um estudo realizado por Marchi et al (2013) no estado 

de São Paulo, com 48 indivíduos de uma instituição pública que 

faziam  uso de ansiolíticos, constatou que 27 (56,3%), 

pertenciam a faixa etária de 18-22 anos de idade. Este estudo 

corrobora com a atual pesquisa, verificando que o maior 

percentual de estudantes corresponde a esta faixa etária.  

Uma pesquisa realizada por Istilli et al (2010) no estado 

de São Paulo, com 52 estudantes que utilizam antidepressivos, 

verificou que 37 (71,0%), pertenciam a faixa etária de 18-22 

anos. Embora tenham a mesma representação, os dados se 

mostram superiores ao presente estudo. Tais resultados podem 

estar relacionados ao fato de que a maioria dos estudantes que 
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ingressam nas universidades são maiores de 18 anos e sofrem 

grandes impactos com as mudanças na transição do ensino 

médio para o ensino superior, levando estes indivíduos ao uso 

de ansiolíticos e antidepressivos (AFONDI et al., 2013).  

Outro ponto analisado foi o estado civil dos estudantes 

entrevistados, observando-se que 93% deles são solteiros e 7% 

casados. 

 

Figura 5 - Estado civil dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Este estudo também levantou com quem moram ou 

vivem os estudantes entrevistados assim mostrando que 42,0% 

vivem com os pais, enquanto 22,6% moram com amigos, 19,4% 

com  familiares e 16,0% sozinhos. 

Um estudo realizado por Ribeiro et al (2014) no Estado 

de São Paulo sobre o uso de antidepressivos por estudantes do 
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curso de medicina, observou que 100% (n=33) eram solteiros, 

o que corrobora com a presente pesquisa. 

 

Figura 6 - Distribuição dos componentes que residem com os 

estudantes entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Outro estudo realizado por Istilli et al (2010) sobre o uso 

de antidepressivos por estudantes de enfermagem de São 

Paulo, mostrou que de 52 participantes 86,5% (n=45) são 

solteiros, 11,5% (n=06) casados e 2%( n=01) divorciado, o que 

se assemelha a presente pesquisa. 

Tendo em vista que a maioria dos estudantes são 

solteiros, justifica-se o fato de morarem com os pais, amigos, 

familiares ou até mesmo sozinhos durante sua vida acadêmica. 

Além disso, muitos, possivelmente preferem não assumir a 

responsabilidade do casamento, pois os cursos da saúde 

costumam apresentar uma carga horária exaustiva. 
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Os estudantes foram perguntados ainda sobre sua renda 

familiar e observou-se que 30,0% possui renda de 5 ou mais 

saláros mínimos, 30,0%  de 3 a 5 salários mínimos, 30,0% de 1 

a 3 salários mínimos e 10,0% até um salário mínimo. 

 

Figura 7 - Renda familiar dos estudantes entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 

Um estudo realizado por Istilli et al (2010) sobre o uso de 

antidepressivos por estudantes de enfermagem de São Paulo, 

mostrou que de 52 participantes 5,8% (n=3) possuem como 

renda menos de 1 salário, 59,6% (n=31)  2-5 salários, 26,9% 

(n=14) 6-10 salários e  7,7% (n= 4) 11 ou mais salários, se 

assemelhando a presente pesquisa. 

A maioria dos estudantes do presente estudo apresenta 

renda superior a 1 salário mínimo, isso ocorre possivelmente, 

porque os mesmos residem com os pais e também pelo fato 

das universidades federais ofertarem diversos tipos de bolsa 
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auxílio, o que contribui com o aumento da renda dos estudantes 

e sua consequente permanência e conclusão do curso. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, pode-se 

concluir que dentre os entrevistados a maioria era do curso de 

medicina, seguidos do curso de enfermagem e fonoaudiologia, 

respectivamente. A maioria dos estudantes cursavam o 

primeiro e segundo períodos, mostrando-se semelhança entre 

os gêneros e tinham entre 18 e 22 anos. Também foi visto que 

esses estudantes, em grande parte, eram solteiros e residiam 

com seus pais, e a minoria morava sozinho.  

Além disso, o presente trabalho reuniu diversos dados da 

literatura acerca do perfil sociodemográfico de estudantes da 

área de saúde que faziam uso de medicamentos ansiolíticos e 

antidepressivos, trazendo suporte para as demais pesquisas na 

área. Sendo assim, esta pesquisa apresenta-se de grande 

relevância. 

Dessa forma, o presente estudo concluiu que diversos 

fatores, como idade, renda familiar, distanciamento da família e 

amigos, mudança de estilo de vida, ingresso na universidade, 

curso e período de graduação interferem diretamente na 

qualidade da saúde dos estudantes universitários, podendo 

favorecer o surgimento de diversas doenças, entre estas a 

ansiedade e depressão. 

 Essas doenças possuem associação ao contexto 

identificado no presente estudo, o que destaca a importância da 

orientação, do apoio social e psicológico a esses estudantes por 



AVALIAÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS ANSIOLÍTICAS E ANTIDEPRESSIVAS 
POR ESTUDANTESA DA ÁREA DE SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DA PARAÍBA: UMA ABORDAGEM SOCIODEMOGRÁFICA 

 
 

meio de profissionais de saúde, família, amigos e da própria 

instituição formadora.  
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RESUMO: O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que 
afeta principalmente o funcionamento social e linguagem. Os 
principais meios de intervenção no autismo são farmacológicos 
e terapias comportamentais. Pesquisar tratamentos alternativos 
para este transtorno, se faz necessário. Estimulação 
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é uma técnica 
simples, segura e os resultados dos estudos que abordam 
sobre sua eficácia, concluem que a mesma tem sido promissora 
para diferentes patologias. No entanto, quando se trata da 
aplicação desta técnica em crianças diagnosticadas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), especificamente, 
relacionada à cognição social desses pacientes, ainda são 
poucas as evidencias sobre sua eficácia. Deste modo, o 
presente estudo teve como objetivo mapear e discutir estudos 
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sobre os efeitos da ETCC na cognição social de crianças com 
TEA. A busca foi realizada em base de dados eletrônicas a 
partir de descritores previamente estabelecidos. Compôs essa 
revisão 3 artigos que cumpriram todos os critérios de 
elegibilidade. A análise destes evidencia que a aplicação de 
ETCC sobre o Córtex Pré-frontal Dorso Lateral Esquerdo é 
viável, seguro e eficaz no tratamento de distúrbios relacionados 
à cognição social no autismo e possui potencial para melhorar 
a capacidade de adquirir habilidades importantes para o 
desenvolvimento social e interpretar as ações dos outros.  
Palavras-chave: Estimulação Cerebral. Cognição Social. 
Autismo.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 

caracterizado fenotipicamente por déficits na comunicação 

social e interação, padrões repetitivos e restritos de 

comportamento que persistem desde o período de 

desenvolvimento na infância até a vida adulta, e compromete o 

funcionamento pessoal, social, acadêmico e/ou profissional 

(APA, 2013, NEUMANN; TARIGA; PEREZ, 2017). O autismo é 

em sua essência, um distúrbio do desenvolvimento, que afeta 

principalmente a linguagem e funcionamento social 

(MOSTOFSKY; EWEN, 2011). As teorias que buscam explicar 

a etiologia do TEA partem de explicações sobre aspectos 

genéticos, endócrinos, neuroquímicos e neurofisiológicos 

(OVIEDO; MANUEL-APOLINAR; CHESNAYE; GUERRA-

ARAIZA, 2015).  

 As explicações neurobiológicas para o TEA sugerem 

déficits na aquisição e execução de modelos de ação interna, 

dispraxias motoras, e respostas sensoriais anormais 
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(MOSTOFSKY; EWEN, 2011). As habilidades motoras estão 

envolvidas no desenvolvimento de uma ampla gama de 

comportamento humano, incluindo as ações necessárias para 

a interação social (LARSON; MOSTOFSKY, 2006), uma vez 

que as habilidades sociais dependem tanto de desenvolver uma 

série de movimentos, quanto compreender os movimentos dos 

outros (e intenções associadas) (BEILIN; FIREMAN, 1999).  

MOSTOFSKY e EWEN (2011) identificaram as regiões 

cerebrais associadas com estas anormalidades no autismo, e 

relacionaram a rede de conectividade e suas possíveis falhas, 

envolvendo principalmente o Córtex Pré Frontal Dorso Lateral 

esquerdo e direito (CPFDL), e a Junção Temporoparietal (JTP). 

Segundo as descobertas desses autores, o córtex visual 

primário (V1) está relacionado à função imitativa; a região visual 

associada ao reconhecimento de movimento (V5), o sulco 

temporal superior (STS) à percepção do movimento biológico; 

a região parietal inferior ao armazenamento de programas 

motores; as regiões pré-motoras associadas à transcodificação 

de programas motores; e, por fim, o córtex motor primário 

associado à execução de programas motores. 

Uma vez que os déficits relacionados à cognição social 

constituem uma das principais características clínicas do 

autismo (DONALDSON; KIRKOVSKI; RINEHART; ENTICOTT, 

2018), percebe-se que atualmente os estudos a respeito desse 

transtorno vêm dando maior ênfase aos aspectos cognitivos, 

especificamente, no domínio social (LEEKAN, 2015). Teóricos 

que buscam explicar os déficits de comportamento social, a 

exemplo da imitação e empatia, partem de teorias como 

sistema de neurônios espelho (LUCKHARDT; JARCZOK; 

BENDER, 2014) teoria da Mente (TOM) (MAI; ZHANG; HU; 
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ZHEN; XU; ZHANG; LIU, 2016), bem como relaciona esses 

comportamentos com déficits em áreas especificas do sistema 

nervoso, a exemplo do CPFDL e a JTP (NOBUSAKO et al., 

2017, DONALDSON; RINEHART; ENTICOTT, 2015, KANA; 

LIBERO; HU; DESHPANDE; COLBURN, 2014). 

Cognição social pode ser entendida como a capacidade 

humana de inferir e refletir sobre si mesmo e os outros, suas 

intenções, crenças e estados afetivos (BUTMAN; ALLEGRI, 

2001). É a partir desse processo neurobiológico que os seres 

humanos regulam seu comportamento em sociedade, por meio 

da codificação, do armazenamento e representação de 

informações de natureza social (HAASE; PINHEIRO-CHAGAS; 

ARANTES, 2009).  

Compreender a funcionalidade das interações sociais no 

cotidiano é fundamental para as relações interpessoais. 

Sujeitos com comprometimento no reconhecimento social 

podem apresentar prejuízos no comportamento (BOGGIO; 

ASTHANA; COSTA; VALASEK; OSORIO, 2015). Portanto, 

comprometimentos na cognição social tornam-se um fator 

crítico na qualidade de vida e no prognóstico clínico. Nesse 

sentido, torna-se de grande importância  o desenvolvimento de 

terapias eficazes na restauração e aprimoramento cognitivo em 

transtornos neuropsiquiátricos (DEMIRTAS-TATLIDEDE; 

VAHABZADEH-HAGH; PASCUAL-LEONE, 2013). 

Existem esforços direcionados ao estudo do autismo que 

buscam entender o papel do reconhecimento social no 

desenvolvimento do transtorno e intervenções para tratamento 

dessa condição clínica (LEEKMAN, 2015). Além das terapias 

comportamentais e farmacológicas, o advento de novos 

procedimentos, como as técnicas de estimulação cerebral não 
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invasivas vem apresentando resultados promissores 

(CASANOVA; BARUTH; EL-BAZ; TASMAN; SEARS; 

SOKHADZE, 2012; BARUTH et al., 2010; DONALDSON et al., 

2018; D’URSO et al., 2015; SCHNEIDER; HOPP, 2011). 

Estudos na área da saúde com a técnica de Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) sinalizam bons 

resultados na melhora comportamental e cognitiva do TEA 

(FERNANDES; DIAS & SANTO, 2017). Esta é uma  técnica que 

visa a neuromodulação cortical não invasiva com baixas 

correntes (CAVENAGHI ET AL., 2013). Ou seja, é uma técnica 

capaz de induzir alterações duradouras de excitabilidade 

cortical (CAVENAGHI ET AL., 2013). Os sinais elétricos 

emitidos através de dois eletrodos são capazes de modular a 

excitabilidade cortical, tornando os neurônios mais reativos 

(Fregni & Pascual-Leone, 2007). Neste sentido, a ETCC não 

desencadeia o potencial de ação, mas facilita a sua ocorrência 

(NITSCHE & PAULUS, 2000). 

Estudos com a ETCC apresentam evidências 

convergentes para o tratamento de diversas condições 

neurológicas e psiquiátricas, pois esta possibilita o 

funcionamento cognitivo e sensório-perceptivo (SELLARO; 

NITSCHE; COLZATO, 2016). Também há evidências do 

potencial dessa técnica em alterar e modular as bases 

fisiológicas do funcionamento social (BOGGIO et al., 2015; 

DONALDSON et al., 2018; MARTIN; DZAFIC; RAMDAVE; 

MEINZER, 2017). Esses resultados propõem uma importante 

contribuição da ETCC no tratamento de transtornos do 

neurodesenvolvimento, como o autismo, ao considerar as 

falhas na atribuição do estado mental de si mesmo e dos outros 

(YE; CHEN; HUANG; ZHENG; JIA; LUO, 2015). 
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Os estudos com ETCC (D’URSO et al., 2015) mostram 

que a cognição social no TEA pode estar diretamente 

relacionada com a dinâmica neuronal inibitória/excitatória, que 

parece ser afetada no autismo. Este fenômeno parece ocorrer 

pelo menos em parte através da disfunção do glutamato e do 

sistema de neurotransmissor GABA (WON; MAH; KIM, 2013). 

É razoável esperar que a ETCC seja útil na reabilitação do 

autismo por influenciar o glutamato e concentrações de GABA 

dependendo da polaridade da estimulação.  

É limitado e recente o número de estudos que analisam 

os efeitos da ETCC na cognição social (BOGGIO et al., 2015; 

SELLARO et al., 2016). Com base nisso, o objetivo desta 

revisão foi verificar os efeitos da ETCC na cognição social de 

crianças com TEA. 

Este trabalho justifica-se à medida que a ETCC se 

apresenta como uma ferramenta moduladora da plasticidade 

neuronal capaz de ativar áreas específicas do cérebro, o que 

pode trazer benefícios na qualidade de vida das crianças 

autistas. Os estudos nesta área ainda são restritos e 

divergentes com relação ao protocolo utilizado e resultados 

encontrados. Nesse sentido, uma revisão apresenta relevância 

científica ao relatar de maneira sistemática e analítica 

resultados de estudos com a ETCC sobre aspectos da cognição 

social especificamente em crianças autistas.  

 

MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática que parte 

da seguinte pergunta: Quais os efeitos da ETCC na cognição 

social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)?  
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A busca eletrônica dos manuscritos foi realizada nas 

bases de dados: Pubmed, PsycoInfo e Web of Science em 

junho de 2018. Os descritores específicos utilizados foram: 

“transcranial direct current stimulation AND autism”,“autismo 

AND social cognition”;“transcranial direct-current stimulation 

AND autismo AND social cognition”. Os mesmos descritores 

também foram utilizados no idioma português.  

 

Critérios de inclusão 

 

Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial 

foram avaliados independentemente por dois autores, conforme 

os seguintes critérios de elegibilidade: (1) estar escrito em 

inglês ou português; (2) que estejam disponíveis na íntegra; (3) 

publicados até junho de 2018; (3) ensaios clínicos; (4) que 

façam uso da técnica de Estimulação Transcraniana por 

Corrente Contínua; (5) amostra ser composta por crianças com 

diagnóstico de autismo; (6) apresentar resultados de aspectos 

gerais referentes ao funcionamento social.    

 

Análise dos dados 

Os artigos foram analisados em quatro etapas (1) 

Identificação, (2) Rastreio, (3) Elegibilidade e (4) Inclusão. Na 

fase de identificação (1) houve o levantamento dos artigos nas 

bases de dados por meio dos descritores e exportados para o 

Software EndNote, seguido da exclusão dos artigos duplicados. 

Na fase de rastreio (2), dois juízes, de forma independente, 

avaliaram os títulos das referências encontradas e excluíram 

aqueles que traziam temas que não se encaixavam nos critérios 

de inclusão. Em seguida, os resumos foram analisados pelos 
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juízes, de modo avaliar se o estudo contemplava os critérios de 

inclusão. Nos casos em que não foi possível identificar 

claramente se o artigo preenchia os critérios, o artigo foi 

selecionado para leitura na íntegra.  

Na elegibilidade (3) foi realizada a leitura integral dos 

textos considerados em potencial, como também daqueles em 

que a relevância do mesmo para a pesquisa não foi possível ser 

identificada no resumo. Para cada estudo potencial, dois 

revisores examinaram o artigo completo e avaliaram se os 

estudos encaixavam dentro dos critérios de inclusão. Por fim a 

última etapa (4) foi caracterizada pela inclusão dos artigos 

analisados neste trabalho.  

 

Avaliação e qualidade 

Os estudos que cumpriram os critérios de inclusão foram 

avaliados quanto à qualidade metodológica com a escala 

PEDro, baseada na lista Delphi, descrita por VERHAGEN et al. 

(1988) estudos com baixa qualidade metodológica (escore 

PEDro menor que 3) foram excluídos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A busca inicial das bases de dados identificou um total de 

178 artigos distribuídos de tal modo: Pubmed (84), PsycoInfo 

(01) e Web of Science (93). O fluxograma dos processos de 

revisão dos artigos é apresentado na Figura 1, e evidencia que 

a partir da análise dos 178 artigos encontrados, 60 foram 

eliminados por estarem duplicados nas bases. Dos artigos 

resultantes, 90 foram excluídos por meio da análise do título, e 

resultou em 28 estudos a serem analisados pelos resumos. 
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Destes, 12 foram encaminhados para análise na íntegra pelos 

juízes, e para análise final, segundo os critérios de inclusão 

desta revisão.  

 
Figura 1. Fluxograma dos processos de revisão dos artigos 

 

Fonte: Busca realizada pelos pesquisadores. 

 

Na Tabela 1 há o relato dos objetivos, país de origem dos 

participantes, características dos mesmos e principais 

resultados. Deste modo, os estudos com crianças autistas 

foram desenvolvidos na Tailândia (2 deles) e Cuba (apenas 1). 

Tratam-se de ensaios clínicos, randomizados, e cegos, cuja 

qualidade obedeceram aos critérios da escala PEDro, e têm 
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como objetivo estudar os efeitos da ETCC sobre os parâmetros 

do autismo. 

 

Tabela 1. Estudos que relatam o efeito da ETCC na cognição social em crianças com autismo 

Estudo 

(Ano) 

Objetivo

s 

 Características

  

Principais 

Resultados 

Design Amostra Escala

s 

Utilizad

as 

 

Amatacha

ya et al. 

(2014) 

Tailândia 

Estudar 

os 

efeitos 

da 

ETCC 

anódica 

sobre os 

parâmetr

os do 

autismo. 

Ensaio 

randomiz

ado 

duplo-

cego, 

placebo 

controlad

o (sham 

ETCC) 

cruzado; 

8 

semanas 

20 crianças 

Sexo masculino 

5 e 8 anos 

TEA leve a 

moderado 

Escala 

CARS, 

ATEC 

e 

CGAS 

Melhora na 

sociabilidade, 

consciência 

sensorial e 

cognitiva 

Melhora 

comportament

al 

observada 

após final da 

aplicação 

Não foram 

observados 

efeitos 

adversos 
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Amatacha

ya et. al. 

(2015) 

Tailândia 

Estudar 

os 

efeitos 

da 

ETCC 

anódica 

e 

alteraçõ

es da 

frequênc

ia Alfa 

sobre os 

parâmetr

os do 

autismo. 

Ensaio 

randomiz

ado 

duplo-

cego, 

placebo 

controlad

o (sham 

ETCC) 

cruzado; 

3 

semanas 

20 crianças,  

sexo masculino 

Entre 5 e 8 anos 

TEA leve a 

moderado 

Registr

o de 

EEG e 

escala 

ATEC 

Melhora nos 

domínios 

sociais e de 

autocuidado 

da escala 

ATEC 

Aumento do 

pico de 

frequência 

alfa, 

associado 

com melhora 

na ATEC 

Não foram 

observados 

efeitos 

adversos 

Gomez, et 

al.  (2017) 

Cuba.  

Determi

nar o 

desfech

o da 

ETCC e 

EMT 

após 

seis 

meses 

de 

aplicaçã

o da 

técnica 

Um 

estudo 

controlad

o, 

randomiz

ado e 

parcialm

ente 

cruzado  

24 crianças,  

Sexo masculino 

e  

Feminino  

5 a 12 anos 

TEA leve a 

moderado 

ADI-R; 

ABC; 

ATEC; 

GCIS 

Vinte sessões 

de ETCC 

melhoram os 

sintomas 

autistas em 

crianças ASD, 

com um efeito 

duradouro de 

seis meses. 

Não foram 

observados 

efeitos 

adversos.  
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Nota.*CARS - Escala de Avaliação de Autismo Infantil; ATEC - Lista de Verificação 

de Avaliação de Tratamento de Autismo; CGAS- Escala de Avaliação Global para 
Crianças: Children’s Global Assessment Scale;CGI-I - Clinical Global Impression-
Improvement;EEG– Eletroencefalograma; ADI-R - Algoritmo para a condição atual; 
ABC - Autism Behavioral Checklist; GCIS- Global Clinical Impression Scale; 
Elaborado pelos pesquisadores. 

 

Os estudos analisados abrangem um total de 64 crianças 

(AMATACHAYA et.al., 2014; AMATACHAYA et al.; 2015 e 

GOMEZ Et al., 2017). Os participantes nos estudos de 

AMATACHAYA et al. (2014) e AMATACHAYA et al. (2015) 

foram crianças de 05 a 08 anos, todas do sexo masculino. Já 

no estudo de Gomez et al. (2017) as crianças tinham entre 5 e 

12 anos, no entanto, a ETCC foi aplicada somente em crianças 

menores de 10 anos. As crianças com idade superior a 

estimada receberam EMT, além de que a amostra foi composta 

por crianças do sexo feminino e masculino. Os autores deste 

estudo não relataram a quantidade nem a idade de crianças em 

cada grupo investigado.  

 

Principais resultados dos estudos nas escalas 

 

A busca nas bases de dados investigadas não apontou 

estudos que abordam especificamente o termo cognição social. 

Isto denota a lacuna de estudos da ETCC que avalia a cognição 

social no autismo. Contudo, os estudos foram considerados por 

apresentarem os resultados de escalas (ABC, ADI-R, ATEC, 

CARS e CGAS) que abrangem domínios relacionados à 

cognição social. Tais como: relações interpessoais, imitação, 

resposta emocional, consciência sensorial e cognitiva. 

Na pesquisa de AMATACHAYA et al., (2014), houve 

melhoras significativas na pontuação total da Escala de 
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Classificação do Autismo na Infância (CARS), que nos aspectos 

relacionados à cognição social, avalia o comportamento social, 

resposta emocional, respostas perceptuais e linguagem 

corporal. Na Lista de Verificação e Avaliação do Tratamento do 

Autismo (ATEC), obtiveram resultados positivos nos itens de 

saúde e problema comportamental, sociabilidade, consciência 

sensorial e cognitiva.  

A Escala de Avaliação Global para Crianças e 

Adolescentes (CGAS), avalia o funcionamento psicossocial da 

criança. Nela, as crianças do grupo ativo alcançaram melhoras 

nas pontuações do início ao fim do tratamento. Na Escala 

Global de Impressões Clínicas (CGI-I), entre aqueles que 

receberam ETCC ativa, apenas 2 crianças foram relatadas 

como “minimamente piores”, enquanto que as demais foram 

classificadas como “muito melhorados”.  

Em AMATACHAYA et al., (2015), a escala utilizada foi a 

ATEC. No quesito “social”, obteve resultados positivos 7 dias 

após a intervenção. No quesito “consciência sensorial e 

cognitiva” não houve mudanças significativas durante e após a 

intervenção em nenhum dos grupos ativo ou sham. No quesito 

“saúde e problema comportamental” foram verificadas melhoras 

nas pontuações 7 dias após a intervenção.  

No estudo de GOMEZ et al. (2017) observou-se uma 

diminuição significativa na pontuação total nas escalas: 

Entrevista diagnóstica para o Autismo Revisada (ADI-R), Lista 

de Checagem do Comportamento Autístico (ABC), e ATEC, e 

no comportamento total das crianças. As escalas avaliam, 

dentre vários outros aspectos, a qualidade na interação social 

e do comportamento social. As melhoras foram consideradas 

significativas mesmo após 6 meses.  
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Protocolo ETCC 

Na tabela 2, é possível visualizar o protocolo da ETCC 

utilizado. Os três estudos analisados utilizaram ETCC 

convencional unilateralmente, com eletrodo de 35 cm2. A 

corrente (1 mA) assim como o tempo de sessão foi o mesmo 

(20 minutos) em todos os estudos. O número de sessões variou 

de 2 a 20, com uma única sessão por dia.  

AMATACHAYA et al. (2014) e AMATACHAYA et al. 

(2015) aplicaram o eletrodo anódico sobre o Córtex Pré-frontal 

Dorso Lateral Esquerdo (CPFDLE), na posição F3 do Sistema 

Internacional de colocação de eletrodos no 

Eletroencefalograma (EEG) 10/20; e o eletrodo catódico sobre 

deltóide contralateral (ombro direito). AMATACHAYA et al. 

(2014) realizou no total 10 sessões, divididas em duas etapas, 

com 05 sessões cada, separada por um período de 4 semanas 

de washout (período sem intervenção), AMATACHAYA et al. 

(2015), realizou 2 sessões de ETCC, separadas por 1 semana 

de avaliação e washout. 

 

Tabela 2. Protocolos utilizados em crianças autistas 

Estudo 
(Ano) 

 Parâmetros da ETCC Total 
de 

sessõe
s 

Tipo 
ETCC 

Eletrod
o 

Voltag
em 

(mA) 

Ânod
o 

Cátodo Temp
o de 

Sessã
o 
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Amatacha
ya .et. al.. 

(2014) 

convenci
onal 

unilateral 

35c
m2² 

1 mA CPFDL
E (F3) 

deltoide 
contrala

teral 

20 
min 

10 
sessõe

s  

Amatacha
ya, et al. 
(2015) 

Convenc
ional 

unilateral 

35c
m2 

1 mA CPFDL
E (F3) 

deltoide 
contrala

teral 

20 
min 

2 
sessõe

s 

Gomez et 
al. (2017). 

Convenc
iona 

unilateral 
l 

35c
m2 

1 mA Braço 
direito 

CPFDL
E (F3) 

20 
min 

20 
sessõe

s 

Nota. *mA – miliAmpére; F3 – posição no Sistema Internacional de Medida 
do Elentrocenfalograma (EEG) 10/20. Elaborado pelos pesquisadores.  
 

 

Os estudos de GOMEZ et al. (2017) se diferencia por 

fazer um paralelo entre a EMT e ETCC. Na aplicação da ETCC, 

seguiu um protocolo com cátodo na posição F3 do CPDLE, e 

aplicação de 20 sessões, durante 20 dias, de segunda a sexta.  

Verifica-se que os três estudos utilizaram a estimulação 

não invasiva sobre o CPFDLE, o que corrobora com os estudos 

de STUSS E KNIGHT (2002), DEMIRTAS-TATLIDEDE et al. 

(2013), SERALLO et al. (2015), BOGGIO et al. (2015); 

BOGGIO, RÊGO, MARQUES e COSTA (2016), MARTIN et al. 

(2017) que associam o lobo frontal ao importante papel no 

funcionamento cognitivo, social (tais como reações à 

provocação interpessoal, empatia, dor, tomada de perspectiva, 

julgamento moral, norma social, conformidade e engano) e 

emocional do indivíduo; e também com MOSTOFSKY; EWEN 
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(2011),que associam o CPDL esquerdo e direito aos aspectos 

cognitivo sociais.  

Diante da compreensão acerca da patogenia do autismo, 

das áreas cerebrais a ele associada, percebe-se as evidências 

que sustentam o protocolo de ETCC utilizado nos 3 estudos 

analisados (AMATACHAYA et al., 2014; AMATACHAYA et al., 

2015; GOMEZ et al., 2017). Cujos resultados apontam para 

melhora na sociabilidade, resposta emocional, imitação, 

consciência sensorial e cognitiva das crianças com autismo.  

Resultados positivos com protocolos semelhantes a 

estes foram encontrados em SCHNEIDER e HOPP (2011), que 

exploraram os efeitos da ETCC anôdica aplicada sobre o 

CPFDLE (F3) por 30 minutos em 10 indivíduos com TEA de 6 a 

21 anos. Eles encontraram resultado significativo pré e pós 

estimulação, com melhorias na aquisição da linguagem 

imediatamente após a sessão de ETCC.  

Em D'Urso et al. (2015), foi avaliada a segurança, 

eficácia e viabilidade da ETCC catódica para o tratamento de 

anormalidades comportamentais de pacientes autistas. Em um 

estudo piloto, aberto, 10 participantes receberam estimulação 

catódica sobre o CPDLE (F3) durante 10 sessões diárias de 20 

minutos, com corrente elétrica a 1,5 mA. Os indivíduos foram 

avaliados antes e depois da intervenção e apresentaram 

redução significativa do escore nas subescalas da ABC. 

Apenas dois pacientes não alteraram seus resultados na 

avaliação pré e pós intervenção, enquanto que o resto do grupo 

melhorou em seus sintomas.  

O estudo de GOMEZ et al. (2017) apresenta uma relação 

entre EMT e ETCC, e traz como principal ponto da relação entre 

os dois que, por mais que a EMT aumentasse o efeito da 
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conectividade funcional, ambos os métodos de estimulação não 

invasiva demonstraram ser eficientes na melhora dos sintomas 

do autismo e consequentemente na capacidade funcional dos 

mesmos.  

Esses resultados demonstram relação com estudos 

semelhantes e que serviram de base para estudo de GOMEZ 

et al. (2017), como nos estudos de SOKHADZE et al. (2009) 

que obteve alterações em relação às medidas eletrofisiológicas 

relacionadas com o comportamento social, diminuição da 

frequência gama nas regiões frontal e parietal; e de Casanova 

et al. (2012), que mostrou melhor desempenho na tarefa de 

atenção seletiva e melhoras nos comportamentos de 

irritabilidade e repetição. 

Os achados de AMATACHAYA et al. (2015) indicam que 

o aumento da atividade cortical na região do CPFDLE pode ser 

associado a melhorias em algumas áreas problemáticas no 

autismo, especificamente em problemas sociais, problemas de 

saúde e comportamento como avaliado pelo ATEC. Os estudos 

de AMATACHAYA et al. (2015) e Gomez et al. (2017) reforçam 

a teoria de MOSTOFSKY E EWEN (2011) sobre a falha na 

conectividade funcional no autismo e fornecem apoio adicional 

para a ideia de que rupturas na atividade de regiões frontais do 

cérebro podem estar por trás de alguns sintomas do TEA.  

Os estudos reafirmam a possibilidade de que técnicas de 

estimulação cerebral apresentam potencial tratamento para 

tratamento do autismo. A partir da neurofisiologia do autismo e 

suas implicações na cognição social, observa-se a relevância 

da região F3 do CPFDL, relacionada com atenção, memória, e 

atividade motora e o papel da ETCC na cognição social no 

autismo. 
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Efeitos da ETCC a curto, médio e longo prazo 

Em AMATACHAYA et al. (2014), o follow up dos 

participantes apresentado foi de 7 dias, demonstrando 

melhoras nos aspectos de sociabilidade, consciência sensorial 

e cognitiva e comportamento mesmo após esse período. O 

estudo de AMATACHAYA et al. (2015) apresenta uma relação 

entre a condição de tratamento (ativo versus sham), e tempo 

(linha de base, imediatamente após a estimulação, e 24, 48 e 

72 horas de acompanhamento), como também follow up de 7 

dias. Diante desta análise foi possível identificar uma 

associação entre melhorias na escala ATEC, nas subescalas 

social e problemas de saúde e comportamentais e um aumento 

do Pico de Frequência Alfa (PAF) naqueles que receberam 

tratamento com ETCC ativo.  

Os achados demonstram aumento no PAF 

imediatamente após a estimulação (F3), e corrobora com os 

estudos de SCHNEIDER e HOPP (2011) ao demonstrar os 

efeitos da ETCC imediatamente após a intervenção. E que 

melhorias significativas nas medidas de gravidade e sintomas 

do autismo ocorrem ao sétimo dia após a intervenção, com 

melhoras na sociabilidade, consciência sensorial, cognitiva e no 

comportamento, conforme as subescalas da ATEC, encontrado 

em AMATACHAYA et al. (2015). No entanto, apresenta aponta 

a necessidade de explorar os efeitos da ETCC a médio e longo 

prazo.  

Neste caso, foi desenvolvido por GOMEZ et al. (2017) ao 

avaliar os efeitos da ETCC e EMT após seis meses de aplicação 

das técnicas. Este evidenciou que os grupos mantiveram os 

escores até o sexto mês após a estimulação, houve apenas 
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uma tendência ao aumento não significativo nos domínios 

avaliados das escalas ABC, ADI-R e ATEC. No entanto, os pais 

relataram que estereótipos, intensidade e variedade 

aumentaram em frequência e número em muitos pacientes em 

torno do sexto mês.   

Este achado indica a necessidade de um segundo ciclo 

de estimulação cerebral não invasiva em crianças após seis 

meses da intervenção anterior para manter a melhora clínica. 

Contudo, faz-se necessário, acompanhar como os pacientes 

desenvolvem-se nos próximos seis meses e nos próximos anos 

(GOMEZ et al., 2017), cujas evidências não foram encontradas 

em estudos publicados até a presente data. 

Esta revisão sinaliza a necessidade de estudos que 

proporcionem uma observação quanto ao número de sessões 

e os resultados encontrados, bem como ao follow up 

estabelecido, pois não foi possível fazê-la com os estudos 

analisados.  

Os estudos apresentam divergências na quantidade de 

sessões, em AMATACHAYA et al. (2014) foram aplicadas 10 

sessões, em AMATACHAYA et al. (2015) 2 sessões, enquanto 

GOMEZ et al. (2017) utilizou 20; e no tempo de follow up, 

AMATACHAYA et al. (2014) e AMATACHAYA et al. (2015) 

investigaram os efeitos da ETCC até 7 dias após a aplicação da 

técnica e GOMEZ et al. (2017) procurou saber os efeitos do 

primeiro ao sexto mês após a intervenção. Tais dados evidencia 

a impossibilidade de comparar o protocolo utilizado aos efeitos 

a curto, médio e longo prazo. No entanto, sugerem que a ETCC 

possui efeitos imediato e que podem perdurar até o sexto mês.  
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ETCC em crianças: efeitos adversos e Segurança da 

técnica  

Os três estudos analisados relataram que não houveram 

efeitos adversos na aplicação da ETCC em crianças autistas, e 

corrobora com os estudos de MUSZKAT, POLANCZYK, DIAS 

E BRUNONI (2016), BIKSON et al. (2016) sobre a ETCC ser 

uma técnica tolerável e segura em crianças e adolescentes. Os 

pesquisadores utilizaram voltagem de 1 mA, recomendado para 

o uso de ETCC em crianças, já que se tratam de cérebros em 

desenvolvimentos, e cujos efeitos a longo prazo ainda não 

foram relatados (HAMEED et al., 2017).  

 

Relevância e limitações dos estudos  

 Os artigos analisados apresentam a ETCC como uma 

técnica que proporciona melhora nos domínios relacionados à 

cognição social no autismo. São ensaios clínicos recentes que 

se destacam por demonstrar a relevância dos estudos da ETCC 

nos parâmetros gerais do autismo, e denotam a possibilidade 

de ser uma técnica que traz benefícios para o tratamento do 

autismo com resultados positivos na qualidade de vida do 

indivíduo e de seus familiares.  

No entanto, é possível observar diversas limitações. O 

tamanho da amostra, é a principal delas (AMATACHAYA et al., 

2014; AMATACHAYA et al., 2015; GOMEZ et al., 2017), pois a 

quantidade de sujeitos não permite a generalização dos efeitos 

da ETCC e mecanismos de ação, fazendo-se necessários 

novos estudos com amostras maiores de participantes, e 

examinar de perto os possíveis mecanismos de tratamento 

utilizando técnicas de neuroimagem. GOMEZ et al. (2017) 
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ressalta que é imprescindível a replicação do seu estudo com 

grupos ativos e placebo.  

 Apresentam como desafio reduzir os efeitos de alguns 

fatores de confusão na ETCC, tendo em vista que, embora 

utilizassem procedimentos (isto é, o sistema internacional 10-

20) para posicionamento do elétrodo, não é possível confirmar 

exatamente o local do CPFDL estimulado ou inibido. Além do 

mais, não é possível confirmar que somente o CPFDL foi 

estimulado ou inibido, já que outras áreas podem ter se 

beneficiado. Outro problema são os efeitos da interação entre 

ETCC e medicamentos que são muito pouco conhecidos 

(AMATACHAYA et al., 2014; AMATACHAYA et al., 2015; 

GOMEZ et al., 2017).  

Esta revisão encontrou limitações em seu processo de 

elegibilidade, já que apenas três estudos foram incluídos para 

análise, segundo os critérios de inclusão, e os mesmos não têm 

como desfecho primário a cognição social, assim como o 

tamanho da amostra não permite uma generalização da eficácia 

e efetividade do uso da ETCC na cognição social de crianças 

com autismo. No entanto, os resultados sugerem o potencial da 

ETCC na melhora em domínios sociais no autismo.  

A contribuição desta revisão se dá ao estabelecer 

relação entre os domínios avaliados nas escalas utilizadas com 

os aspectos da cognição social; as divergências entre os 

protocolos de ETCC utilizado e os resultados decorrentes 

destes; os efeitos a curto e médio prazo e a indispensabilidade 

de estudos que avalie a ETCC a longo prazo; além de reforçar 

a segurança da técnica com crianças autistas.  

Esta análise levanta uma lacuna científica, e aponta 

principalmente a carência de estudos voltados para análise da 
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ETCC sobre a cognição social, com escalas específicas, que 

permitam apresentar relação com o funcionamento social de 

crianças autistas. Aponta também necessidade de estudos para 

determinar o tipo de estimulação que possibilita melhores 

efeitos da ETCC sobre os parâmetros do autismo, se anódica 

ou catódica.  

Propõe-se que os novos ensaios clínicos com este foco 

sejam randomizados, triplo cego, com grupo ativo e controle, de 

acordo com os protocolos já avaliados, e com apresentação de 

médias e desvio-padrão de escalas antes e após a intervenção 

para que seja possível posteriores revisões com metanálise, a 

fim de verificar a validade, significância e eficácia da ETCC nos 

parâmetros do autismo, e, mais especificamente, na cognição 

social.  

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio desta revisão sistemática foi possível identificar 

que a ETCC aplicada sobre o DLPFCE é viável para o 

tratamento de transtornos com déficits na cognição social, como 

no autismo, pois apresenta potencial para melhorar a 

capacidade de adquirir habilidades fundamentais para o 

desenvolvimento social e interpretar as ações dos outros. Os 

estudos relataram melhoras na sociabilidade, consciência 

sensorial e cognitiva e no comportamento.  

Entre os protocolos utilizados destaca-se a estimulação 

anódica sobre a posição F3 no CPFDLE, no entanto, verificou-

se que outras possibilidades metodológicas podem ser 

testadas, e podem apresentar resultados positivos sobre os 

parâmetros do autismo, como a estimulação inibitória. 
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Observou-se os efeitos a curto e médio prazo da ETCC. 

Também reforça o que aponta a literatura sobre a ETCC como 

uma técnica segura e bem tolerada no tratamento de crianças.   

Verifica-se a raridade de estudos desenvolvidos sobre a 

ETCC nos domínios sociais, encontrados apenas três, 

conforme os critérios de inclusão. Portanto, evidencia-se a 

necessidade de mais estudos, com uma amostra maior, grupo 

ativo e controle, que permitam uma generalização maior dos 

resultados e análise da significância dos mesmos. A 

importância refere-se também a produção de conhecimento 

mais aprofundado sobre os mecanismos de ação da ETCC, do 

tempo de duração de seus efeitos, possíveis consequências a 

longo prazo e comparação entre as estimulações anódicas ou 

catódicas.  

Por fim, entende-se que a principal relevância nos 

estudos com ETCC está nos possíveis resultados e melhorias 

advindas dessa técnica na qualidade de vida tanto das crianças 

diagnosticas com TEA como de seus pais e pessoas com quem 

convive, de que modo que promova otimização dessas 

relações.  
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RESUMO: A cognição social é um constructo amplo que reflete 
a capacidade do ser humano de se perceber e perceber os 
outros no mundo. Esta habilidade encontra-se prejudicada na 
esquizofrenia, que juntamento com os sintomas negativos 
impactam o funcionamento social destes indivíduos. Diante da 
falta de intervenções terapêuticas para tratar os sintomas 
negativos e cognitivos na esquizofrenia e em outras 
neuropsicopatologias, a neurociência desenvolveu diversas 
técnicas de neuromodulação da atividade cortical, entre elas, a 
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), 
uma ferramenta capaz de estimular ou inibir determinadas 
áreas cerebrais, de baixo custo e fácil acesso, cujas evidencias 
já foram confirmadas para o tratamento da depressão. Esse 
estudo tem como objetivo verificar os efeitos da ETCC na 
cognição social em indivíduos com esquizofrenia. Por meio de 
uma revisão sistemática com busca realizada em base de 
dados eletrônicas, que identificou um total de 183 artigos, 
destes, 7 artigos cumpriram todos os critérios de elegibilidade. 
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A análise evidenciou que a ETCC é uma ferramenta promissora 
para melhorar o funcionamento social na esquizofrenia, quer 
seja por intervenções que avaliam diretamente a cognição 
social, quer seja, por meio da avaliação do funcionamento ou 
sintomas negativos. Além do mais, constatou-se que é uma 
técnica viável, segura, com eventos adversos toleráveis e 
promissora para o tratamento dos sintomas na esquizofrenia.  
Palavras-chave: Estimulação Cerebral; Cognição Social; 

Esquizofrenia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A capacidade humana de inferir e refletir sobre si mesmo 

e outros, sobre suas intenções, crenças e estados afetivos é 

denominada de cognição social (CS) (HENRY et al., 2015). O 

estudo da CS diz respeito a como os indivíduos regulam seu 

comportamento em sociedade de acordo com a codificação, 

armazenamento, representação e acesso a informações de 

natureza social referentes a si mesmo e aos outros (PFEIFFER 

et al., 2013; ARIOLI, CRESPI, CANESSA, 2018). É um 

processo neurobiológico em que humanos e animais 

interpretam de forma adequada os signos sociais, assim 

elaborando sua resposta a outros grupos sociais da mesma 

espécie e atribue explicação a comportamentos e eventos 

(PINKHAM, 2014; WESTBY, 2014). 

 A CS é um constructo amplo que abrange muitas 

habilidades, os identificados e estudados com mais frequência 

na literatura acerca da cognição social em pacientes com 

esquizofrenia são percepção de emoção, percepção social, 

teoria da mente (ToM), e estilo de atribuição (HENRY et al., 

2015; MITCHELL, PHILLIPS, 2015; ADAMS, ALBOHN, 

KVERAGA, 2017).  
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Pinkham (2014) sugere que apesar da cognição ser um 

domínio independente, há uma relação significativa com os 

sintomas negativos da esquizofrenia, já que estes são 

importantes na previsão do funcionamento do mundo real. No 

entanto, não está estabelecido se os sintomas são a causa ou 

se apenas afetam a capacidade de determinar corretamente 

comportamentos sociais e funcionais apropriados, isto é, traz 

prejuízos na CS e na capacidade funcional (HENRY et al., 

2014). 

Há uma interação entre sintomas negativos, cognição, 

cognição social e desempenho funcional do indivíduo com 

esquizofrenia, uma vez que a cognição é responsável pela 

aquisição de habilidades, que junto com a cognição social vão 

torná-las adaptativas e funcionais para o seu desempenho na 

sociedade (LIN et al., 2013; TOMINAGA et al., 2018). 

Este artigo aborda os Transtornos do Espectro 

Esquizofrênico, uma vez que os estudos e intervenções 

direcionados à cognição social nestes transtornos são recentes 

e parecem bastante promissores (BOGGIO et al., 2015). 

Delírios, alucinações, pensamento ou discurso desorganizado, 

comportamento motor grosseiramente desorganizado ou 

anormal, por vezes incluindo a catatonia, e sintomas negativos, 

como embotamento emocional e afetivo, são algumas das 

particularidades clínicas da Esquizofrenia (APA, 2014). Entre as 

marcas características do transtorno, estão os défcites 

cognitivos e sociais, presentes em todo o curso do distúrbio.  

 Comprende-se que as disfunções sociais representam 

uma caracteristica central no curso da esquizofrenia, e reflete a 

necessidade de se concentrar em pesquisas e tratamentos da 

cognição social prejudicada (PINKHAM, 2014). Contudo, a falta 

de eficácia dos tratamentos farmacológicos para os sintomas 
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cognitivos e negativos, além dos recentes achados de estudos 

neurobiológicos, impulsionou a pesquisa de técnicas não 

invasivas de estimulação cerebral, como a Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) (PINKHAM, 

2014; GREEN, HORAN, LEE, 2015).   

 Os mecanismos da Estimulação Transcraniana vêm 

recebendo maior interesse nos últimos anos como ferramentas 

para modular excitabilidade cortical e comportamento numa 

variedade de configurações e condições experimentais 

(FERNANDES; DIAS; SANTOS, 2017). A ETCC é uma 

ferramenta de estimulação não invasiva, indolor e bem tolerada 

(FREGNI et al., 2015; GUPTA et al., 2018). Ela consiste em um 

estimulador alimentado por uma bateria que emite correntes 

elétricas contínuas de baixa intensidade (0.5 – 2.0 mA) através 

de dois eletrodos (cátodo e ânodo), cujo tamanho varia entre 

25cm² a 35cm², que ficam em contato com o couro cabeludo, 

dependendo da polaridade da estimulação, o ânodo tem efeito 

excitador e o cátodo, inibidor (BIKSON et al., 2016; MONDINO, 

SAUVANAUD, BRUNELIN, 2018).  

Devido a sua capacidade de induzir mudanças corticais 

em longo prazo, a ETCC é considerada uma ferramenta de 

tratamento para diversos transtornos neuropiquiátricos 

(TOTELLA et al., 2015; MOFFA et al., 2018) e evidenciam a 

eficácia do uso dessas técnicas na depressão (SHIOZAWA et 

al., 2014), e aponta que são promissoras para diferentes 

transtornos psiquiátricos, como o transtorno obsessivo-

compulsivo (BERLIM; NEUFELD; VAN DEN EYNDE, 2014; 

BATION et al., 2016), transtorno bipolar (DONDÉ; NEUFELD; 

GEOFFROY, 2018), dependência química (KLAUS et al., 2014; 

KLAUSS et al., 2018), transtornos do desenvolvimento, como 
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no autismo (FERNANDES; DIAS; SANTOS, 2017), e 

esquizofrenia (MODINO et al., 2016; MODINO et al., 2018).  

Diante do que foi abordado, este estudo parte do 

seguinte problema: quais os efeitos da ETCC na CS de 

pacientes diagnosticados com esquizofrenia? Para isso, 

objetiva coletar evidencias, sintetizar e descrever de forma 

critica a literatura disponível sobre os efeitos da Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua na CS em pacientes com 

esquizofrenia.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Uma busca eletrônica abrangente foi realizada nas bases 

de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), MedLine 

(Pubmed) e Springer, Psycinfo e Pepisc, de abril a maio de 

2018. Os descritores específicos utilizados foram: 

“transcranianal direct current stimulation AND schizophrenia”, 

“transcranianal direct current stimulation AND schizophrenia 

AND social cognition”, “transcranianal direct current stimulation 

AND social cognition”. Os mesmos descritores também foram 

utilizados no idioma português, de modo a contemplar os 

critérios de inclusão.  

Os critérios de elegibilidade foram: (1) estudos em inglês 

e português (2) estudos empíricos e ensaios clínicos (3) utilizar 

a ETCC em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia; (4) 

apresentar intervenções que reflitam na CS; (5) artigos 

disponíveis na íntegra publicados nos últimos cinco anos. Entre 

os critérios de exclusão estabeleceu-se os seguintes: (1) 

Estudos em outras línguas que não sejam português e inglês, 

(2) Revisões sistemáticas ou de literatura, (3) Estudos de 

estimulação transcraniana magnética (EMT), (4) Cartas e 
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editoriais, (5) Estudos de avaliação de condições diferentes do 

transtorno do espectro autista e esquizofrenia e (6) Estudos que 

não apresentam resultados relacionados à cognição social e (7) 

outras intervenções que não sejam relacionadas à ETCC. 

Após examinados, os artigos tiveram as seguintes 

variáveis analisadas: (1) Objetivos; (2) Características do 

estudo, (3) Resultados alcançados; (4) Protocolos de ETCC e 

(5) Eventos adversos.  

Os artigos foram analisados em quatro etapas (1) 

Identificação, (2) Rastreio, (3) Elegibilidade e (4) Inclusão. Na 

fase de identificação (1) houve o levantamento dos artigos nas 

bases de dados por meio dos descritores e exportados para o 

Software EndNote, seguido da exclusão dos artigos duplicados. 

Na fase de rastreio (2), dois juízes avaliaram os títulos das 

referências encontradas e excluíram os que não apresentavam 

pelo menos um termo relevante para esta pesquisa. Em 

seguida, os resumos foram analisados pelos juízes, de modo 

avaliar se os mesmos contemplavam os critérios de inclusão. 

Nos casos em que não foi possível identificar claramente se o 

artigo preenchia os critérios, um terceiro juiz foi acionado, e no 

caso de persistência da inclusão ou não, o artigo foi selecionado 

para leitura na íntegra.  

Na elegibilidade (3) foi realizada a leitura integral dos 

textos considerados em potencial, como também daqueles em 

que a relevância do mesmo para a pesquisa não foi possível ser 

identificada no resumo. Para cada estudo potencial, dois 

revisores examinaram o artigo completo e avaliaram se os 

estudos encaixavam dentro dos critérios de inclusão. Caso 

houvesse discordância, um terceiro avaliador seria contatado. 

Por fim a última etapa (4) foi caracterizada pela inclusão dos 

artigos analisados neste trabalho.  
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Os artigos foram avaliados a partir da validade interna 

(viés de seleção, viés de desempenho, viés de medição de 

atrito e relatórios) e do construto de validade (adequação dos 

critérios operacionais utilizados). A qualidade da evidência dos 

estudos foi avaliada a partir de três medidas principais: (1) 

limitações; (2) consistência dos resultados; e (3) precisão 

(capacidade de generalização dos achados e fornecimento de 

dados suficientes). Estudos que apresentaram falhas nesses 

pontos não foram adicionados ou selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca inicial das bases de dados identificou um total 

de 183 artigos: Pubmed (182), SciElo (01) e PsycoInfo (0), não 

foram encontrados artigos nas bases Pepsic e Springer. 

Provavelmente decorrente dos estudos realizados na área da 

neurociência e neuromodulação serem recentes e publicados 

internacionalmente nas plataformas voltadas a estudos de 

intervenções biomédicas.  

O fluxograma dos processos de revisão dos artigos é 

apresentado na Figura 1, e evidencia que a partir da análise dos 

183 artigos encontrados, 20 foram eliminados por estarem 

duplicados nas bases. Dos 163 artigos resultantes, 114 foram 

excluídos por meio da análise do título, e resultou em 49 

estudos a serem analisados pelos resumos. Destes, 28 foram 

excluídos e 21 foram encaminhados para análise na íntegra 

pelos juízes, que excluíram 14 e incluídos 7 para análise final, 

segundo os critérios de inclusão desta revisão, destes, cinco 

estudos foram incluídos. 

 

Figura 1. Fluxograma dos processos de revisão dos artigos. 
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Fonte: Busca realizada pelos pesquisadores. 

Na Tabela 1 há o relato do país de origem dos 

participantes, objetivos, características dos mesmos e 

principais resultados. Deste modo, os estudos com 

esquizofrenia e ETCC foram desenvolvidos no Canadá (1), 

Alemanha (2), Brasil (1), Japão (1) e Estados Unidos (2). 

Tratam-se de seis ensaios clínicos, randomizados, e cegos, e 

um ensaio clínico aberto, cuja qualidade obedeceram aos 

critérios da escala PEDro, como amostra média de 31,5, 

variando de 20 a 37 indivíduos. E têm como objetivo distintos, 

apesar de buscarem estudar os efeitos da ETCC sobre os 

sintomas, cognição e funcionamento social.  

Apenas um estudo publicado nos últimos anos 

(RASSOVSKY et al., 2015) tem como objetivo o estudo dos 
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efeitos da ETCC na cognição social, cujos resultados apontam 

ponteciais efeitos terapêuticos do uso da ETCC na melhora dos 

aspectos da cognição social, e aponta a lacuna científica dos 

estudos desta temática. No entato, os demais estudos foram 

incluídos nesta revisão sistemática por apresentar em seus 

desfechos secundários alguns constructos da cognição social e 

o reflexo no funcionamento social destes indivíduos.  

Assim, o estudo de Fitzgerald et al. (2014) foi incluído, 

por apresentar como desfechos secundários os testes Tarefa n-

Back, tarefa de Planejameno da Torre, Tarefa de fluência 

verbal, que avaliam tomada de decisão e interação social, no 

entanto, foi o único que não apresentou nenhum resultado 

significativo com o protocolo de ETCC utilizado.  

O de Gogler et al. (2017) teve como desfecho primário a 

avaliação do processamento atencional, um aspecto que está 

implicado diretamento no reconhecimento do outro e inferências 

dos estados mentais (HENRY et al., 2015); e como desfechos 

secundários avaliaram os sintomas, gravidade do transtorno e 

funcionamento social. E identificaram melhoras na velocidade 

de processamento visual e na capacidade visual de 

armazenamento de memória de curto prazo, no entato, não 

foram evidenciados melhoras no funcionamento atencional.  
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Tabela 1. Estudos que relatam o efeito da ETCC na cognição 

social em indivíduos com esquizofrenia. 
Nota: CGI-I - Clinical Global Impression-Improvement; PANSS: Escala de 

Sintomas Positivos e Negativos; SANS - Escala para a Avaliação de 

Estudo (Ano / 
Local 

Objetivos Características Principais 
Resultados 

1. 
FITZGERALD 
et al. (2014) / 

Canadá 

Investigar o 
potencial 
terapêutico da 
ETCC em pacientes 
com alucinações 
persistentes e 
sintomas negativos 
de esquizofrenia. 

Design: Estudo piloto, 
randomizado, duplo-
cego.  
Amostra: 24  indivíduos 
com esquizofrenia. 
Escalas: PANSS; SANS; 

CDSS; SPAN; Tarefa n-
Back, tarefa de 
Planejameno da Torre, 
Tarefa de fluência; CRQ. 

Nenhum efeito 
terapêutico da 
ETCC aplicada 
concomitantem
ente ao córtex 
pré-frontal e à 
junção 
temporoparieta
l. A ETCC foi 
bem tolerada, 
mas não 
produziu 
benefícios 
terapêuticos  

2. GOGLER et 
al. (2017) / 

Alemanha 

Identificar 
parâmetros 
específicos de 
atenção visual 
afetados na 
esquizofrenia e 
avaliar os efeitos de 
uma única sessão 
de ETCC nestes 
parâmetros 

Desing: Estudo piloto, 
randomizado, duplocego 
e sham controlado;  
Amostra: 20  indivíduos 

com esquizofrenia.  
Escalas: PANSS; Escala 
de depressão de 
Caligary; CGI; GAF; TVA 
do Bundsern. 

Melhoras na 
velocidade de 
processament
o visual e na 
capacidade 
visual de 
armazenament
o de memória 
de curto prazo; 
na cognição. 
Não foram 
evidenciados 
melhoras no 
funcionamento 
atencional. 

3. GOMES et 
al. (2018) / 

Brasil 

Avaliar a eficácia da 
ETCC, para o 
tratamento de 
déficits cognitivos 
em pacientes com 
esquizofrenia 
crônica 

Desing: Randomizado, 

duplo-cego, controlado. 
Amostra: 24 indivíduos 
com esquizofrenia.  
Escalas: PANSS; CDS; 

SANS; GAF; MATRICS; 
Wechsler Adult 
Intelligence Scale; CRQ. 

Redução dos 
sintomas 
negativos; 
Melhora 
significativa na 
resolução de 
problemas; 
desorganizaçã
o do 
processament
o cognitivo; e 
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Sintomas Negativos; CDSS - Escala de Depressão de Calgary para 
esquizofrenia; SPAN - Teste de Span de Número de Letra; GAF - Avaliação 
Global da Escala de Funcionalidade; TVA – Theory of Visual Attention ; CRQ 

depressivos 
e/ou ansiosos 

4. NARITA et 

al. (2017) / 
Japão 

Determinar se a 
ETCC repetitiva é 
eficaz na melhoria 
da função cognitiva, 
habilidades de vida 
diária e humor 
depressivo em 
pacientes com 
esquizofrenia. 

Desing: Ensaio clínico 
aberto, em 6 semanas. 
Amostra: 28 indivíduos 
com esquizofrenia.    
Escalas: BACS; UPSA-B; 
PANSS; Escala de 
depressão de Caligary 
para esquizofrenia 
(CDSS) 

Melhora no 
resultado 
social, na 
capacidade 
funcional, nos 
sintomas 
depressivos e 
no 
processament
o cognitivo. 

5.  PALM et al. 
(2016) / 

Alemanha 

Provar que a ETCC 
reduz os sistomas 
positivos e 
negativos melhora 
os sintomas 
depressivos, 
velocidade de 
processamento 
cognitivo e 
funcionamento 
executivo.  

Desing: Estudo de prova 
de conceito, 
randomizado, duplo-cego 
e controlado.  
Amostra: 20 indivíduos 
com esquizofrenia e 
sitomas negativos 
predominantes;  
Escalas: SANS; PANSS; 
SWN; SOPT; TMT; 
CDSS; CRQ; fcMRI. 

Melhora na 
interação 
social, e 
redução dos 
sintomas 
positivos e 
negativos. 

6. SMITH et al. 

(2015) / EUA 
Identificar os efeitos 
da ETCC sobre 
cognição, sintomas 
psiquiátricos, e 
tabagismo na 
esquizofrenia 

Desing: ensaio clínico,  
randomizado, duplo-
cego, controlado por 
simulação dos efeitos.  
Amostra:  37  indivíduos 
com esquizofrenia.  
Escalas:  PANSS,  
PSYCHRATS, MCCB, 
QSU, VAS.  

Não houveram 
efeitos 
estatisticament
e significativos 
nas nos 
sintomas 
psiquiátricos, 
no  
desejo de 
cigarro ou 
cigarros 
fumados. 
Houve efeito 
significativo na 
cognição. 
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– Avaliação dos Efeitos colaterais da ETCC ; BACS - Breve Avaliação de 
Cognição em Esquizofrenia; GCIS - Global Clinical Impression Scale; UPSA-
B - Performance-based skills assessment-brief ; SWN - Escala de 
Tratamento Neuroléptico; SOPT - Self-Ordered Pointing Task TMT - Trail-
Making Test; fcMRI- Ressonância Magnética Funcional; BPRS- Escala 
Breve de Avaliação Psiquiátrica; MSCEIT - Teste de Inteligência Emocional 
de Mayer – Salovey – Caruso; FEIT - Teste de Identificação de Emoção 
Facial; PONS - Perfil de Sensibilidade Não Verbal; TASIT - Teste de 
Consciência da Inferência Social; MATRICS (MMC) - Medição e Tratamento 
para Melhorar a Cognição na Bateria Cognitiva de Consenso de 
Esquizofrenia, QSU – Escala de urgências do tabagismo, VAS - Escala 
analógica visual;  
Fonte: Busca realizada pelos pesquisadores. 

 

Gomes et al. (2018) buscou avaliar a eficácia da ETCC 

para tratamento de déficites cognitivos em pacientes com 

esquizofrenia crônica, para isso, realizou avaliações clínicas 

(PANSS, CDS e GAF) e cognitivas (MATRICS; Wechsler Adult 

Intelligence Scale), e incluiu o teste que avalia a cognição social 

da MATRICS: Teste de Inteligência Emocional de Mayer – 

Salovey – Caruso (MSCEIT) - Gerenciando Emoções, no 

entanto, não apresenta os resultados deste. Contudo, 

apresenta que com o protocolo utilizado houve redução dos 

sintomas negativos; melhora significativa na resolução de 

problemas; desorganização do processamento cognitivo, além 

de e depressivos e/ou ansiosos.  

7. 
RASSOVSKY 

et al., (2015)/ 
EUA  

Examinar o efeito da 
estimulação 
transcraniana por 
corrente contínua 
(ETCC) na cognição 
social. 

Desing: Estudo piloto, 
randomizado, cego.  
Amostra: 36  indivíduos 
com esquizofrenia 
divididos em três grupos.  
Escalas: BPRS; SANS; 

MSCEIT; FEIT; PONS; 
TASIT; MATRICS (MMC); 
CRQ.  

Melhora na 
identificação 
de emoções. 
Resultados 
sugerem 
potenciais 
efeitos 
terapêuticos 
nos aspectos 
da cognição 
social. 
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Narita et al. (2017) estava interessada em investigar se 

a ETCC repetitiva é eficaz na melhoria da função cognitiva, 

habilidades de vida diária e humor depressivo em pacientes 

com esquizofrenia. A função cognitiva foi avaliada pela BACS, 

a capacidade funcional foi avaliada pelo UPSA-B, que avalia as 

habilidades da vida diária ligadas à função cognitiva na 

esquizofrenia, bem como tomada de decisões frente aos 

comportamentos financeiros e de comunicação. Os sintomas 

psicóticos foram avalidos pela PANSS, e a depressão pela A 

escala de depressão de Calgary para esquizofrenia (CDSS). 

Diante da intervenção com ETCC Narita et al (2017) evidenciou 

melhora no resultado social, na capacidade funcional, nos 

sintomas depressivos e no processamento cognitivo. 

Palm et al. (2016) buscou provar que a ETCC reduz os 

sistomas positivos e negativos, melhora os sintomas 

depressivos, velocidade de processamento cognitivo e 

funcionamento executivo. Melhora na interação social, e 

redução dos sintomas positivos e negativos. Os sintomas 

negativos, desefecho primário, foram avaliados pelas SANS, já 

os secundários foram considerados os resultados da PANSS 

CDSS, SWN e o desempenho cognitivo que foi testado pelo  

SOPT), para a memória de trabalho, o Trail-Making Test (TMT-

A), para velocidade de processamento e TMT versão B para 

funcionamento executivo. Diante da intervenção com ETCC 

idenficiaram melhora na interação social, e redução dos 

sintomas positivos e negativos.  

Smith et al. (2015), buscou Identificar os efeitos da ETCC 

sobre cognição, sintomas psiquiátricos, e tabagismo na 

esquizofrenia, para tanto, avaliou os sintomas pela PANSS e  

PSYCHRATS, e a cognição pela MCCB, especifica para a 

avaliar a cognição na esquizofrenia e inclui testes que avaliam 
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múltiplos aspectos da função cognitiva, inclusive a cognição 

social. Os aspectos relacionados ao fumo foi avaliado pela QSU 

e VAS. Neste estudo, foi possível identificar que não houveram 

efeitos estatisticamente significativos nas nos sintomas 

psiquiátricos, no desejo de cigarro ou cigarros fumados. Houve 

efeito significativo na cognição, contudo, na cognição social não 

houve efeitos significativos. 

Rassovsky et al., (2015) buscou examinar como 

desfecho primário os efeitos da ETCC especificamente na 

cognição social, por meio de uma bateria de testes utilizados 

em pesquisas sobre esquizofrenia, como o Teste de Inteligência 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT), que avalia quatro 

componentes do processamento emocional; o Teste de 

Identificação de Emoção Facial (FEIT) baseado em fotografias 

de software desenvolvido por Ekman;  Perfil de sensibilidade 

não verbal (PONS), para avaliar percepção social; o Teste de 

Consciência da Inferência Social (TASIT), que avalia a ToM, em 

vários contextos sociais. A cognição foi avaliada pela  

MATRICS (MCC), e a sintomatologia pela BPRS e SANS. 

Diante da intervenção com ETCC os autores identificaram 

melhora na identificação de emoções e potenciais efeitos 

terapêuticos nos aspectos da cognição social. 

Diante da análise destes estudos é possível evidenciar 

que as deficiências cognitivas sociais na esquizofrenia foram 

investigadas em pelo menos um dos quatro domínios que 

influenciam o gerenciamento de um paciente: a teoria da mente, 

na empatia afetiva, na percepção social e no comportamento 

social (HENRY et al., 2015).  

Além disso, é possível perceber que a ETCC é uma 

ferramenta promissora para melhorar o funcionamento social na 

esquizofrenia, quer seja por intervenções que avaliam 

https://www-sciencedirect.ez17.periodicos.capes.gov.br/topics/neuroscience/social-perception
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diretamente a cognição social, quer seja, por meio da avaliação 

do funcionamento ou sintomas negativos. Uma vez que tais 

constructos estão inter-relacionados (TOMINAGA et al., 2018 ) 

e refletem diretamente na interação social deste indivídulo 

(BROWNE et al., 2015).  

A partir da compreensão dos efeitos da ETCC na CS faz-

se necessário destacar os protocolos utilizados nos estudos, 

apresentados na Tabela 2. E evidencia que todos têm utilizado 

a ETCC convencional, com voltagem de 2mA, e sessões de 20 

minutos; seis estudos apresentaram o uso de eletrodos de 

35cm² e um (GOMES et al., 2018) o de 25 cm². O 

posicionamento variou entre unilateral (3) e bilateral (4).  

Tais achados refletem indicações de estudos 

anteriorores, como os de Hoy et al., (2014) que examinou os 

efeitos da ETCC anódica esquerda sobre o CPFDLE em 

diferentes intensidades (1 mA, 2 mA, sham) e mediu o 

desempenho em três momentos pós-estimulação (0, 20 e 

40min). Houve uma melhora significativa no desempenho da 

memória de trabalho após a estimulação apenas com a corrente 

de 2mA, demonstrando o valor potencial da ETCC para 

melhorar a cognição na esquizofrenia, mas também sugerindo 

que os resultados podem depender da dose (LEFAUCHEUR et 

al., 2017). Além do mais,basea-se nos estudos de Mondino et 

al., (2012) Brunelin, et al. (2012) referente ao tempo de sessão, 

com protocolos com 10 sessões, a 20 minutos. Na 

esquizofrenia, as evidências apontam que 10 sessões em cinco 

dias consecutivos, duas sessões por dia com intervalo de 3 

horas possuem melhores efeitos do que 10 sessões, uma vez 

por dia (Modino, et al., 2018).   

 

Tabela 2. Protocolos de ETCC.  
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Estudo  Parâmetros da ETCC Total 
de 
sessõe
s/ Qt 
por dia/ 
Tempo 
/ 

Tipo 
ETC
C 

Voltagem 
(mA): 

Tamanh
o 
Eletrodo:  

Posicionamen
to: 

1 
FITZGERAL
D et al., 
(2014) 

Conv
encio
nal 
 

2mA 
 

35cm2 Estudo 1: 
Unilateral, 
Ânodo: 
CPFDLE (F3); 
Cátodo: JPJ  
(TP3). 
Estudo 2: 
Bilateral,  
Anódo: 
CPFDLE 
(F3/4) 
Cátodo: JPJ  
(TP3/4). 

 
15 ses. 
1 ses./ 
dia  
20 min 

2. GOGLER 
et al., (2017)  
 

Conv
encio
nal 
 

 
2mA 
 

35cm² 
 

Bilateral  
Ânodo: 
CPFDLE (F3),  
Cátodo: 
CPFDLD 
(Fp2).  

1 ses. 
1 ses./ 
dia  
20 min. 

3. GOMES et 
al., (2018)  
 

Conv
encio
nal 
 

 
2mA 
 

25cm² Unilateral  
Ânodo: 
CPFDLE 
(F3)  
Cátodo: área 
contralateral 

10 ses. 
1 
ses./di
a 
20 min 

4. NARITA et 
al., (2017)  
 

Conv
encio
nal 

2 mA 35-cm2 Unilateral  
Ânodo: 
CPFDLE (F3),  
Cátodo: 
CPFDLD 
(Fp2).  

10 ses. 
2 
ses/dia 
(10h e 
14h) 
20 
min.. 

5. PALM et 
al., (2016)  
 

Conv
encio
nal 

2 mA 35cm2 Bilateral 
Ânodo: 
CPFDLE 
(Fp1), 
Cátodo: 
CPFDLD 
(Fp2). 

10 ses. 
1 
ses./di
a 
20 
min.. 
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6. SMITH et 

al. (2015) 
Conv
encio
nal  

2 mA 35 cm² Bilateral 
Ânodo: 
CPFDLE (F3); 
Catodo: 
CPFDLD 
(Fp2). 

5 ses.  
1 
ses./di
a 
20 min.  

7. 
RASSOVSKY 
et al., (2015) 

Conv
encio
nal 

2 mA 35cm2 Bilateral 
Ânodo: 
CPFDLE (F3); 
Cátodo: 
supraorbital 
direito (F4).  

10 ses. 
2 
ses./di
a 
20 min. 
 

Nota: CPFDLE – Córtex Pré-frontal Dorso Lateral Esquerdo; CPFDLD - Córtex Pré-

frontal Dorso Lateral Direito; JPJ – Junção Têmporo-Parietal; Posicições do Sistema 
Internacional de EEG: F3, F4,Fp2; TP3, TP4.   
Fonte: Busca realizada pelos pesquisadores. 

  

Dentro destes estudos verificou que o ânodo foi colocado 

sobre o Córtex Pré-Frontal Dorso Lateral Esquerdo (CPFDLE), 

região associada aos sintomas negativos na esquizofrenia, 

cognição e cognição social (LEFAUCHEUR et al., 2017). 

Contudo, em seis estudos identificou-se o posicionamento no 

ponto F3 do Sistem Internacional para EEG (10/20), e um 

estudo que situou-se o ânodo no ponto Fp1 do sistema citado 

acima.  

Diante disto e dos resultados apresentados esta revisão 

sistemática evidencia o ponto F3 do Sistema de EEG como 

promissor para o tratamento dos sintomas e funcionamento 

social na esquizofrenia, e corrobora com o apresentado por 

(LEFAUCHEUR et al., 2017). O posicionamento do cátodo 

variou entre o Córtex Pré-Frontal Dorso Lateral Direito 

(CPFDLD) nos pontos dos Sistema de EEG Fp2 (4); na Junção 

Temporo-Parietal (JTP), nos pontos (TP3/4) (1), na região 

supraorbital direita, na localização T4 (1); e um estudo não 

identificou. O para de ânodo e cátado mais presente nos 
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estudos foram o do CPFDLE/D (F3/Fp2) (GOGLER et al., 2017; 

NARITA et al., 2017; SMITH et al., 2015).  

Os resultados positivos apontam que os protocolos 

utilizados refletem que o o giro angular da esquerda 

desempenha um papel fundamental na experiência perceptual 

(estar no controle das próprias ações do indivíduo e os 

resultados dessas ações) (KHALIGHINEJAD, HAGGARD, 

2015). Além disso, o DLPFC (que foi indicado para ter 

implicações para os indivíduos diagnosticados com depressão) 

foi considerado relevante para tratar os sintomas negativos e 

cognitovs na esquizofrenia (KHALIGHINEJAD et al., 2016). 

Em relação aos eventos adversos foi possível identificar 

que os estudos realizaram o monitoramento, principalmente por 

meio do protocolo de Avaliação dos Efeitos colaterais da ETCC 

(CRQ), contudo, em três estudos (NARITA et al., 2017; PALM 

et al., 2016; SMITH et al., 2015) citaram que houve o 

monitoramento, contudo não relataram os resultados. Tal 

achado corrobora com o guedline de ETCC (LEFAUCHEUR et 

al., 2017) ao falar da importância dos estudos apresentarem os 

dados dos questionários de eventos adversos.  

Seguindo as recomendações, Fitzgerald et al., (2014) 

relata que nenhum evento adverso importante foi relatado, seis 

pacientes no grupo ativo relataram coceira sob os eletrodos, um 

paciente em cada grupo relatou dores de cabeça e 2 pacientes 

simulados descreveram desconforto em local não específico. 

Gogler et al., (2017) relata que não houve nenhum evento 

adverso importante.  

Gomes et al. (2018) aponta que dois participantes do 

grupo sham desistiram após a primeira sessão de estimulação 

e declararam ter se sentido desconfortáveis com as sensações 

da estimulação, contutdo não nenhum sujeito no grupo de 
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intervenção desistiu. Rassovsky et al., (2015) informa que o 

procedimento de ETCC foi bem tolerado por todos os 

participantes, sem desistências associadas ao procedimento. 

Os efeitos colaterais mais comuns relatados pelos participantes 

foram coceira, seguidos por sensação de calor e queimação. 

Esses efeitos colaterais relatados não diferiram entre as três 

condições experimentais.  

Estes achados reforçam as evidencias acerca da ETCC 

como uma técnica segura, com poucos efeitos colaterais, que 

costmam ser bem tolerados (FREGNI et al., 2015; GUPTA et 

al., 2018). Conforme Brunoni, Nitsche, Bolognini (2012) mais de 

2000 indivíduos já foram submetidos a protocolos de 

pesquisa/tratamento com a ETCC em laboratórios ao redor do 

mundo e nenhum efeito colateral grave foi observado. Os 

efeitos adversos comumente relatados incluem cefaleia leve e 

prurido no local do posicionamento dos eletrodos, lesões de 

pele (queimaduras superficiais) após a ETCC (BRUNONI, 

NITSCHE, BOLOGNINI, 2012).  

Em recente meta-análise (BRUNONI et al., 2011) com 

análise de dados individuais dos pacientes, identificou que a 

taxa de abandono dos pacientes nos ensaios, entre grupos 

ativos (8,8%) e sham (12%) não foi estatisticamente diferente. 

As taxas de eventos adversos entre grupos ativos (73,5%) e 

sham (68,3%) também não foi diferente entre os grupos. 

Reforçando ainda mais a segurança e a tolerabilidade da 

técnica.  

Contudo, esta revisão reforça que até o momento, não 

existem relatos na literatura sobre convulsões induzidas pela 

ETCC nem de efeitos adversos cognitivos (HOY, FITZGERALD, 

2010). E, até o momento, não foi relatado estudos de 
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seguimento longitudinal que possa descrever a segurança da 

ETCC a longo prazo (FREGNI et al., 2015; GUPTA et al., 2018). 

Esta revisão encontrou limitações em seu processo de 

elegibilidade, já que apenas um abordou como desfecho 

primário a CS, outros utilizaram escalas que avaliavam este 

constructo, e ainda tiveram artigos que não relataram os 

resultados da CS, informando os resultados sobre os aspectos 

gerais do funcionamento social. Assim como o tamanho da 

amostra não permite uma generalização da eficácia e 

efetividade do uso da ETCC na cognição social com 

esquizofrenia.  

Essa revisão levanta uma lacuna científica, e aponta 

principalmente a carência de estudos voltados para análise da 

ETCC sobre a CS, aponta também necessidade de estudos 

para determinar o tipo de estimulação que possibilita melhores 

efeitos da ETCC sobre os parâmetros da esquizofrenia, 

necessitando ser investigados com amostras maiores.  

Propõe-se que os novos ensaios clínicos com este foco 

sejam randomizados, triplo cego, com grupo ativo e controle, de 

acordo com os protocolos já avaliados, e com apresentação de 

médias e desvio-padrão de escalas antes e após a intervenção 

para que seja possível posteriores revisões com metanálise, a 

fim de verificar a validade, significância e eficácia da ETCC na 

esquizofrenia, e, mais especificamente, na cognição social.  

Até hoje, estudos mostraram o potencial da ETCC em 

reduzir sintomas clínicos e melhorar a cognição, apesar dos 

achados nulos que também foram relatados. Além do mais, não 

há dados clínicos disponíveis para o tratamento da 

esquizofrenia em crianças e adolescentes. Em geral, os 

tamanhos das amostras são pequenos, os desenhos do estudo 

e as amostras são heterogêneas e os resultados não permitem 
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uma sugestão de ETCC para o tratamento regular dos sintomas 

da esquizofrenia até que evidências mais fortes de ensaios 

clínicos randomizados estejam disponíveis. 

 

CONCLUSÕES  

 

Embora grandes avanços tenham sido registrados no 

tratamento da esquizofrenia nas últimas décadas, o tratamento 

de sintomas negativos e déficits cognitivos ainda representa 

uma grande necessidade não atendida no atendimento dessa 

população. Diante disso, os artigos analisados sugerem a 

eficácia da ETCC na cognição, habilidades de vida diária e 

sintomas negativos. Esses resultados podem contribuir para o 

conceito de que a ETCC fornece uma estratégia para melhorar 

os resultados funcionais em pacientes com esquizofrenia.  

Além disso, forteleceu a evidencia da influencia do 

CPFDL nos sintomas negativos e cognitivos presentes na 

esquizofrenia. E reforçou as evidencias acerca da ETCC ser 

uma técnica segura, com eventos adversos bem tolerados. Faz-

se necessário portanto realizar metanálise para idenficar com 

maior clareza o efeito dos resultados alcançados.  
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo verificar a 
relação entre homossexualidade e ideação suicida, 
comparando tendência ao suicídio entre mulheres e homens 
homossexuais, entre faixas etárias e nível de escolaridade. 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, descritiva, 
correlacional, quantitativa e transversal na qual participaram 
194 homossexuais entre mulheres e homens, com idade entre 
18 e 59 anos. Foi utilizado como instrumento dois questionários. 
O primeiro questionário com dados sociodemográficos, para 
coletar os dados iniciais da amostra, como faixa etária e 
escolaridade. Em seguida, foi utilizado um questionário com 
escala de avaliação, chamado Escala Multi-atitudinal de 
Tendência ao Suicídio – EMTS, contendo 30 questões 
fechadas, baseadas nos objetivos e hipóteses deste estudo. 
Avalia quatro fatores: atração pela vida, repulsão pela vida, 
atração pela morte e repulsão pela morte. A coleta foi realizada 
em plataforma online e os inventários foram disponibilizados 
através do site Google Forms. A análise dos resultados foi 
tratada estatisticamente com a ajuda do programa estatístico 
SPSS em sua versão 20.0. Cabe ressaltar que a hipótese de 
maior ideação suicida entre mulheres homossexuais em 
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comparação à homens não foi confirmada. Foi constatado que 
os jovens de 18-28 anos possuem mais repulsão à vida em 
relação aos demais participantes. 
Palavras-chave: Sexualidade. Ideação suicida. 
Homossexualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Sexo e sexualidade são elementos inter-relacionados. O 

sexo está relacionado tanto às características que distinguem 

macho e fêmea, como também ao ato do engajamento da 

atividade sexual (DIEHL; VIEIRA, 2017). Para Amaral (2007), o 

sexo também está relacionado a uma distinção biológica entre 

homens e mulheres, no qual definem papéis sociais e 

atribuições, que podem variar de acordo com a cultura da 

região. 

Já no que se refere à sexualidade, essa é um elemento 

universal do comportamento e da realidade humana. A mesma 

também inclui outros elementos, como: gênero, identidade 

sexual e de gênero, orientação sexual, erotismo e ligação 

emocional (DIEHL; VIEIRA, 2017). 

A sexualidade se manifesta em todas as fases da vida 

humana e dentro do âmbito da mesma, podem-se verificar 

diferentes tipos de orientações sexuais, a qual é definida pelo 

gênero que uma pessoa se sente atraída. Considerando isso, o 

indivíduo pode identificar-se como heterossexual, assexual, 

bissexual, homossexual, dentre outras (DIEHL; VIEIRA, 2017). 

Foi por volta de 1870 que os psiquiatras começaram a 

constituir a homossexualidade como objeto de análise médica: 

ponto de partida, certamente, de toda uma série de 

intervenções e de controles novos. É dessa forma que se utiliza, 

pela primeira vez, o conceito de homossexualidade para referir-
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se a uma identidade sexual a ser vigiada e controlada 

(FOUCAULT, 1992, p. 233). A homossexualidade foi vista 

apenas por uma ótica masculina, onde uma versão feminina era 

completamente invisível e concebida como incapaz de existir.  

Essa orientação, por vários anos, foi considerada uma 

doença. Diversos tipos de tratamento para a "cura gay" foram 

propostos ao longo dos anos. Na década de 70, existiu a "teoria 

reparadora", na qual o foco era fazer com que todos se 

encaixassem na heteronormatividade padrão, imposta pela 

sociedade. De acordo com Diehl e Vieira (2017), os tratamentos 

consistiam em terapias elétricas aversivas, exposição à 

fotografias e principalmente a “terapia da Playboy”, onde 

homens gays deveriam se masturbar enquanto olhavam fotos 

de mulheres nuas. Procedimentos cirúrgicos com castração 

unilateral e transplante de tecido testicular de um homem 

heterossexual foram testados e todos não obtiveram êxito. A 

American Psychiatric Association (APA) foi a primeira a retirar a 

homossexualidade da lista de doença e a Organização mundial 

de saúde (OMS) fez o mesmo somente 13 anos depois. 

Atualmente, o termo "homossexualismo”, que vê o ato 

homossexual como patológico, não é mais usado. 

Na adolescência, principalmente, há uma resistência na 

aceitação da sexualidade, a qual ocorre devido à interiorização 

das pressões da sociedade para que o indivíduo siga o padrão 

considerado "normal".  Segundo Myers (2012), de início o 

sujeito poderá tentar ignorar ou negar seus desejos, com a 

expectativa que os mesmos desapareçam. Como isso não 

acontece, esses procuram meios de mudar a realidade.  

Ainda pouco explorado, a população de mulheres 

homossexuais é conhecida como discreta e invisível. Entre 

outros estudiosos, Sigmund Freud sempre explorou assuntos 
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que envolvem a sexualidade, no entanto, realizou apenas um 

estudo dedicado à temática “homossexualidade feminina”. A 

iconografia pornográfica heterossexual ilustra bem esse 

propósito: os jogos sexuais entre mulheres são 

sistematicamente postos em cena para excitar o homem e, 

ainda que elas demonstrem obter daí algum prazer, em sua 

maioria, é o homem que encerra o espetáculo sexual pela 

penetração e ejaculação (BORRILLO, 2009). 

Em torno do suicídio existem várias nuances que podem 

ser ressaltadas, no entanto, iremos nos deter apenas ao seu 

processo inicial, ou seja, a ideação suicida. De acordo com 

Borges e Werlang (2006, p. 346), “a ideação suicida se refere 

ao pensamento ou ideia suicida. Engloba desejos, atitudes ou 

planos que o indivíduo tenha de se matar”.  

Para Vaz-Serra e Pocinho (2001), as características que 

essas pessoas possuem são: impulsividade, que revela que 

uma grande parcela das pessoas que chegaram a tentar o 

suicídio, não pensava nisso há menos de uma hora antes, não 

havia um preparo; o pensamento dicotômico, “que obedece a 

lei do tudo ou nada”; rigidez cognitiva, a qual mostra que 

pessoas suicidas são inflexíveis nas suas resoluções de 

problemas, fechando os olhos a novas possibilidades; 

resolução de problemas, a qual revela que as suas soluções 

são pouco produtivas em relação ao seu futuro – essa 

característica estaria muito relacionada à rigidez cognitiva; 

memória autobiográfica, que estaria ligada aos 

comportamentos auto agressivos, que mostra como uma 

pessoa lembra de seu passado em um momento de estresse, e 

na hora de tomar uma decisão; e por fim, o sentimento de 

desesperança quanto à resolução da situação ou ao seu futuro.  



ESTUDO CORRELACIONAL ENTRE HOMOSSEXUALIDADE E IDEAÇÃO 
SUICIDA 

 
 

A taxa de suicídio consumado é significativamente maior 

no sexo masculino, embora a ideação suicida e as tentativas de 

suicídio sejam mais comuns no sexo feminino. Este padrão de 

diferença de gênero relativo ao suicídio consumado em jovens 

não se verifica contudo, em todos os países do mundo 

(MOREIRA; BASTOS, 2015). 

Para Sadock, Sadock e Ruiz (2017, p.573), ”o transtorno 

depressivo maior é uma condição comum, com uma 

prevalência durante a vida de cerca de 15%, talvez de até 25% 

nas mulheres. Quando comparando os dois sexos, apresenta-

se uma “prevalência duas vezes maior [...] em mulheres do que 

homens”. Um individuo apresentando o transtorno supracitado, 

passando por uma situação de preconceito e rejeição, estaria 

mais propenso à uma rigidez cognitiva  e as outras 

características que levam a uma ideação suicida.  

De acordo com Pereira (2011,p. 6), existe uma 

correlação entre homossexualidade e suicídio explicada pelas 

variáveis existentes no ambiente social de uma pessoa 

homossexual, devido à um “maior risco de rejeição parental e 

pelos pares, fenômenos de bullying; e um maior de depressão, 

abuso de álcool e substâncias”.  

Uma pesquisa realizada por Assis, Gomes e Pires 

(2014), mostrou também que, quando adolescentes 

homossexuais eram comparados com os heterossexuais, 

tinham uma ideação suicida maior, de 42,5% e 18,7%, 

respectivamente. 

O presente estudo tem como objetivo comparar  os 

fatores que englobam a tendência ao suicídio entre mulheres e 

homens homossexuais, levando em consideração também a 

idade e a escolaridade da amostra. A relevância do tema é 
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justificada pelo preconceito vivenciado por homossexuais e pela 

falta de visibilidade lésbica na sociedade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo adotado para realização dessa pesquisa é de 

caráter descritivo, é uma pesquisa de campo, tem característica 

correlacional e transversal e é de cunho quantitativo. 

A amostra foi obtida através de técnica não probabilística 

por conveniência e conta com 194 homossexuais entre 

mulheres e homens. Como critério de inclusão foram adotados 

mulheres e homens, homossexuais, com idade entre 18 e 59 

anos. Os inventários foram disponibilizados em plataforma 

online do Google Forms.  

A análise dos resultados extraídos do sistema online foi 

tratada estatisticamente com a ajuda do programa estatístico 

SPSS em sua versão 20.0. Foi utilizada a estatística descritiva 

através da análise de frequência e percentual, e estatística 

inferencial através de correlação entre as variáveis (ρ de 

Spearman). Foi adotado o nível de significância para os testes 

estatísticos de p<0,05. 

Foram coletados dados de forma individual em uma 

plataforma online com questões que se referem aos dados 

sociodemográficos e um escala de tendência ao suicídio. 

Inicialmente foram expostos os critérios de inclusão para 

a participação da amostra. Logo após, foram garantidos o sigilo 

e o anonimato das respostas e explicitados os objetivos da 

pesquisa.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa é composta por 194 participantes, dos quais 

122 são homens e 72 são mulheres. Pode-se verificar que há 

predominância de homens na amostra (62,9%); os participantes 

estão concentrados na faixa etária de 18 à 28 anos (81,4%), 

enquanto apenas 1,5 % dos mesmos estão entre 48 e 59 anos. 

Em relação ao estado civil, há predominância de solteiros 

(94,3%); a renda familiar da amostra concentra-se entre 2 e 3 

salários mínimos (51,5%); em relação a escolaridade, a maioria 

dos participantes possui ensino superior incompleto (59,8 %); 

em relação a moradia, a maioria mora com a família (72,2%); a 

maioria tem contato com a família (99%). 

Na tabela 1, referente as relações familiares frente à 

orientação sexual, no que se refere à família ter conhecimento 

ou não a respeito da mesma, 63,4 % declararam que a família 

tem conhecimento; 56,7 % disse que a família aceita sua 

orientação sexual; no que se refere a relação do participante 

com a família, podendo essa relação ser classificada de 1 à 5, 

sendo 1- “muito ruim” e 5- “muito boa”, a maioria da amostra 

classificou as relações familiares como 4 (34,5%), e apenas 

1,5% classificou a relação como “muito ruim”.  

Verifica-se que o fator III (atração em relação à vida) 

apresenta maior média e baixo desvio padrão (M=3,38; 

DP=0,65); a segunda maior média (M=2,94; DP=0,87) é 

encontrada no fator I (repulsão em relação à morte). Em relação 

aos fatores que indicam ideação suicida, o fator II (repulsão em 

relação à vida) (M=2,69; DP=0,80) é mais presente do que o 

fator IV (atração em relação à morte) (M=2,20; DP=0,65). Esses 

dados indicam que há uma baixa tendência ao suicídio na 

amostra. Pode-se observar esses resultados na tabela 2 
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Tabela 1. Relações familiares frente à orientação sexual 

Variáveis  N % 

Família tem conhecimento da orientação sexual  123 63,4 

Família não tem conhecimento da orientação sexual 71 36,6 

Família aceita a orientação sexual 110 56,7 

Família não aceita a orientação sexual 84 43,3 

Relação familiar muito ruim  3 1,5 

Relação familiar ruim 7 3,6 

Relação familiar média 52 26,8 

Relação familiar boa 67 34,5 

Relação familiar muito boa 65 33,5 

  Fonte: Elaboração própria 
 

Tabela 2. Índices médios dos quatro fatores que compõem a 

ideação suicida 

Variáveis  Média Desvio Padrão 

Repulsão em relação à morte 2,94 0,87 

Repulsão em relação à vida 2,69 0,80 

Atração em relação à vida 3,38 0,65 

Atração em relação à morte 2,20 0,65 

           Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 3 apresenta dados relativos à comparação de 

três fatores com a escolaridade. O objetivo foi verificar se houve 

diferença significativa na ideação suicida entre diferentes 

escolaridades, sendo essas comparadas dentro de cada fator. 

É importante ressaltar que o fator I não está contido na tabela, 
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pois não houve diferença significativa em relação a esse 

(p>0,05). 

 

Tabela 3. Comparações múltiplas entre fatores e escolaridade, 

usando teste de scheffe. 

Variáveis  

Repulsão 
em 

relação à 
vida 

Atração 
em 

relação 
à vida 

Atração 
em 

relação 
à morte 

Ensino médio x Pós-graduação 
 

0,709* 
 

− 
 

0,628* 

Superior incompleto x Superior 
completo 

0,545* 0,406* − 

Superior incompleto x Pós-graduação 0,824* 0,513* 0,546* 

    *p<0,05 
    Fonte: Elaboração própria 

 

No tocante ao fator II, é importante destacar que ao 

comparar ensino médio e pós-graduação, pôde-se perceber 

que os participantes que possuem ensino médio têm maior 

repulsão em relação à vida (M=2,77), quando comparados com 

o segundo grupo (M=2,06). Quando se compara superior 

incompleto x superior completo, a repulsão em relação à vida é 

maior no primeiro grupo (M=2,89) do que no segundo (M=2,34). 

Por fim, comparando superior incompleto com pós-graduação, 

a repulsão em relação à vida no primeiro grupo (M=2,89) é 

maior do que no segundo (M=2,06).  

Em relação ao fator III, os participantes que possuem 

superior incompleto (M=3,21), possuem menor atração em 

relação à vida, quando comparados com superior completo 

(M=3,62). Ao comparar superior incompleto e pós-graduação, o 
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primeiro grupo (M=3,21) possui menor atração em relação à 

vida do que o segundo grupo (M=3,73). 

No que se refere ao fator IV, ao se comparar ensino 

médio x pós-graduação, o primeiro grupo (M=2,39) apresenta 

maior atração em relação à morte do que o segundo grupo 

(M=1,76). Comparando superior incompleto x pós-graduação, 

verificou-se que o primeiro grupo (M=2,31) apresenta maior 

atração em relação à morte quando comparado com o segundo 

grupo (M=1,76).  

Por fim, pode-se concluir a partir dos dados 

apresentados, que os participantes que possuem menor 

escolaridade apresentam maior repulsão em relação à vida, 

menor atração em relação à vida e maior atração em relação à 

morte. 

A tabela 4 é referente a comparação entre o fator II e 

duas faixas etárias da amostra (18 à 28 x 38 à 48). Vale 

ressaltar que os outros fatores e as outras faixas etárias não 

foram apresentados, pois, os dados não foram significativos 

(p>0,05). 

 

Tabela 4. Comparação entre idade e fator II (repulsão em 

relação à vida), usando teste de scheffe.  

Variável  
Idade  

18 à 28 x 38 à 48 

Repulsão em relação à vida  0,778* 

                      *p<0,05                 
                     Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se na tabela acima, que os participantes os 

quais se encontram entre 18 e 28 anos (M=2,79) apresentam 
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maior repulsão em relação à vida, quando comparados com os 

participantes de 38 a 48 anos (M=2,02). 

A maioria dos pesquisados (63,4%) informaram que a 

família tinha conhecimento a respeito de sua orientação sexual.  

Em contrapartida, de acordo com Barcelos Soliva e Batista da 

Silva Júnior (2014), a decisão dos jovens para assumir a 

homossexualidade à família é dificultada devido à experiências 

familiares frustadas.  

Em relação ao apoio familiar, 56,7% dos participantes, 

afirmaram que a família aceitava sua orientação sexual. O 

processo de aceitação por parte da família é essencial para que 

o homossexual se apoie na luta contra o preconceito do dia a 

dia (GOLDFRIED; GOLDFRIED, 2001). 

Foi solicitado aos participantes que classificassem a 

relação vivenciada com seus familiares e a maioria classificou 

como uma relação boa (34,5%). Tal afirmação vai de encontro 

com Soliva (2010), em estudo realizado com homossexuais 

através de entrevistas com eixo principal em experiências de 

violência em especial as que se relacionam com a família, onde 

destacou que, para esses jovens a descoberta da 

homossexualidade pelos familiares torna-se um problema, 

gerando assim uma vivência dificil com seus familiares.  

De acordo com Sarti (2004, apud Soliva, 2010), essa 

dificuldade por parte dos familiares, pais ou outros membros da 

família, frequentemente pode estar ligada à forma como estes 

lidam com a sua própria sexualidade, seus próprios medos 

relacionados a temas mais íntimos. Para Soliva (2010, p.1), 

“somado a isso, esses medos se relacionam com os projetos 

individuais com os quais esses familiares tendem a projetar 

destinos sociais para os seus filhos”.  
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De acordo com a literatura, com o passar do tempo, as 

figuras parentais ficam mais tolerantes com a opção sexual de 

seus filhos (Savin-Williams, 2006 apud Ferreira, 2012). O que 

pode facilitar uma boa convivência familiar, concordando com a 

classificação dos participantes no que concerne a relação 

vivenciada com seus familiares. 

Essas reações poucas vezes se mantêm estáveis e, 

segundo as verificações mais recentes, aproximadamente 

metade dos pais acabam aceitando a orientação sexual de seus 

filhos (Ben-Ari, 1995; Savin-Williams, 2006, apud Ferreira, 

2012). 

A relação entre homossexualidade e ideação suicida tem 

sido relatada em diversos estudos. Um deles, realizado por 

Skerrett, Kõlves e De Leo (2016), ocorreu na Austrália e aborda 

fatores relacionados ao suicídio em populações LGBT. Esses 

fatores são “falta de aceitação por parte da família e do self 

(refletida em maior homofobia e vergonha internalizadas), 

sentimentos negativos sobre a própria sexualidade / gênero e 

insatisfação com a aparência”. Além desses fatores preditivos 

para o suicídio nessa população, destaca-se também a saúde 

mental fragilizada.  

No que diz respeito a comparação dos fatores que 

englobam a tendência ao suicidio entre mulheres e homens 

homossexuais, sendo que uma das hipóteses de pesquisa é 

que as mulheres apresentam uma maior tendência; é 

importante ressaltar que não houve confirmação dessa 

hipótese. Em discordância à essa, um estudo chileno que tem 

por objetivo avaliar saúde e bem-estar em homossexuais 

chilenos de ambos os sexos, constatou que as mulheres 

lésbicas têm maior índice de satisfação com a vida e melhores 

relações interpessoais do que os homens homossexuais. A 
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justificativa para tais dados é que a internalização da homofobia 

é mais presente nos homens, e ser gay infringe uma expectativa 

de gênero individual, reduzindo o bem-estar subjetivo. É 

importante destacar, no entanto, que o fato de o estudo ter sido 

realizado no Chile é uma variável importante, pois é possível 

que essa mudança cultural tenha provocado diferença nos 

resultados (BARRIENTOS et al., 2017).  

No tocante a escolaridade, em concordância com o 

presente estudo e com a hipótese de que existe uma maior 

tendência de ideação suicida em homossexuais com baixa 

escolaridade em comparação com homossexuais com uma alta 

escolaridade; um estudo ocorrido no Brasil sobre ideação e 

tentativa de suicídio em adolescentes, revelou que o espaço 

escolar é extremamente carregado de discursos 

discriminatórios. Nas escolas, é comum se ouvir piadas 

ofensivas dirigidas aos homossexuais, por esse motivo, muitos 

deles (55,6%) apresentaram alternativas relacionadas à 

homofobia interiorizada, tais como: fingir divertimento e sair 

discretamente para que não descubram sua 

homossexualidade. O modelo heterossexista, encontrado na 

escola, na cultura e na sociedade, reforça a homofobia; além 

disso, quando o adolescente percebe que precisa renunciar 

esse modelo para assumir sua sexualidade, há o começo de um 

doloroso processo (TEIXEIRA-FILHO; RONDINI, 2012). 

Ainda em relação à escolaridade, um dos resultados 

encontrados se refere a maior tendência ao suicídio em 

estudantes do ensino superior incompleto, quando comparados 

com superior completo e com pós-graduação. Achados sobre 

ideação suicida em universitários, relativos à uma pesquisa que 

associa diversos fatores à presença de ideação suicida, 

mostram que estudantes homossexuais e bissexuais 
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apresentam maiores índices de ideação suicida, quando 

comparado com os estudantes heterossexuais. Para que essa 

situação mude, é necessário a formulação de políticas 

acadêmicas no campus universitário (SANTOS et al., 2017). É 

relevante a publicação de mais pesquisas sobre o tema, não só 

relacionando universitários homo e heterossexuais, como 

também, indivíduos homossexuais com diferentes 

escolaridades.  

A hipótese de que existe maior tendência ao suicídio em 

homossexuais mais jovens foi aceita parcialmente, visto que os 

dados só foram significativos quando se comparou as faixas 

etárias de 18 à 28 x 38 à 48 anos; sendo que os mais jovens 

apresentaram maior ideação. Diferentes estudos abordam a 

adolescência como um fator a ser considerado, quando se fala 

em ideação suicida. Segundo Teixeira-Filho e Rondini (2012), 

“O suicídio em adolescentes não heterossexuais está 

acompanhado de certa desesperança e negação interna da 

sexualidade, que costumam ser reforçadas pela sociedade 

heteronormativa em que vivemos”.  

 

CONCLUSÕES  

 

O atual estudo verificou a relação entre 

homossexualidade e ideação suicida, comparando a tendência 

ao suicídio entre mulheres e homens homossexuais, entre 

faixas etárias e nível de escolaridade. Foi possível observar que 

existe uma baixa tendência ao suicídio na amostra. Cabe 

ressaltar que a hipótese de maior tendência ao suicídio entre 

mulheres homossexuais em comparação à homens não foi 

confirmada.   
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Como limitações apresentadas, é possível destacar um 

desequilíbrio amostral, no tocante a quantidade de homens e 

mulheres, de pessoas nas faixas etárias e nos níveis de 

escolaridade. Tal observação deve-se ao fato da coleta ter sido 

realizada em plataforma virtual, limitando assim o controle da 

amostra. Outro fator limitante foi a dificuldade de estudos e 

literaturas realizados anteriormente relacionados com o tema, 

principalmente no que diz respeito à comunidade homossexual 

feminina.  

Os participantes entre 18 e 28 anos apresentaram maior 

repulsão pela vida, quando comparados com os participantes 

entre 38 e 48 anos. Como também foi possível constatar que os 

participantes com menor escolaridade apresentaram maior 

repulsão pela vida e maior atração em relação à morte.  

Portanto, faz-se necessária a realização de novas 

pesquisas, principalmente com foco no público homossexual 

jovem que apresentou dados preocupantes em relação ao fator 

repulsão pela vida. 
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RESUMO: A ansiedade refere-se a uma resposta adaptativa 
ligada a estratégias de sobrevivência natural do nosso 
organismo a certas situações de estresse, e sua persistência, 
desproporcionalidade ao risco real e o prejuízo funcional dos 
sintomas físicos, cognitivos e comportamentais a torna uma 
reação patológica. Com manifestações cognitivas, emocionais, 
comportamentais e somáticas, a ansiedade é descrita também 
como um desequilíbrio neuroquímico entre os sistemas de 
neurotransmissão como o hipotálamo, hipófise, amígdala, 
septo-hipocampal, córtex pré-frontal, circuito de Papez, 
formação hipocampal, hipocampo, septo hipocampal e a 
substância cinzenta periaquedutal. Além disso, pode ocorrer 
uma má regulação de neurotransmissores e neurohormônios 
como cortisol, serotonina, GABA, acetilcolina e 
adrenalina/noradrenalina. O objetivo desse trabalho é elucidar 
as vias referentes à fisiopatologia da ansiedade, demonstrando 
a interrelação entre as mesmas. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica, através de buscas nas bases eletrônicas 
Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e Periódicos CAPES, 
no idioma português e inglês, com os termos indexadores 
ansiedade, fisiopatologia, neurotransmissores e 
neurohormônios. As estruturas envolvidas estão interligadas, 
sendo assim descritos nesse capítulo a relação de cada uma 
região do sistema nervoso, neurotransmissor e neurohormônio 
com a ansiedade. Dessa forma, a ansiedade possui diversas 
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vias as quais ativam a resposta ansiosa no organismo, 
mostrando a complexidade do seu funcionamento e tornando-
se cada vez mais claro que não existe um sistema único de 
regulação. 
Palavras-chave: Ansiedade. Fisiopatologia. 

Neurotransmissores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Comparado aos outros transtornos mentais, os 

Transtornos Ansiosos (TA) equivalem a 17,6% de 

predominância, dados obtidos em estudos em cidades 

brasileiras, os quais relatam ainda que estão entre os mais 

extenuantes transtornos psiquiátricos nos adultos (SOUZA; 

VEDANA; MIASSO, 2016). Essa morbidade vem crescendo de 

modo expressivo no último século, em conjunto com as 

modificações ocorridas nos contextos econômico, social e 

cultural, tornando o século XX conhecido como a era da 

ansiedade (SANTOS, 2014). 

TAs são os mais prevalentes dentre os diagnósticos 

psiquiátricos, no entanto, encontram-se entre os mais 

comumente subdiagnosticados e subtratados, sendo 

importante ressaltar que eles podem apresentar sobreposição 

entre outras patologias mentais como a depressão (SOUZA, 

2015). 

O conceito de ansiedade definido por Sadock e 

colaboradores (2017) é que a ansiedade corresponde a um 

sinal de alerta diante de uma ameaça, desconhecida, interna, 

vaga ou conflituosa, indicando um perigo iminente e 

capacitando a pessoa a tomar medidas para lidar com essas 

ameaças, sendo essa uma resposta normal do organismo. O 

que promove a diferenciação entre uma ansiedade fisiológica e 
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patológica é a relação entre a persistência, a proporcionalidade 

ao risco real e o prejuízo funcional dos sintomas físicos, 

cognitivos e comportamentais. 

A relação existente entre a pessoa, o ambiente 

ameaçador e os processos neurofisiológicos decorrentes desta 

relação predispõem a ocorrência do transtorno de ansiedade 

(MELO, 2017), caracterizando a mesma com quatro 

componentes como manifestações: cognitivas, emocionais, 

comportamentais e somáticas (SOUZA, 2015). 

Caso esse comportamento ansioso permaneça em 

detrimento da hemostasia normal do organismo, surge uma 

resposta ansiosa imprópria para a situação, afetando o dia a dia 

do indivíduo, gerando assim um ambiente perfeito para a 

instalação de patologias, com sintomas psicológicos, tais  quais 

apreensão e medos variados, além de sintomas físicos, como 

taquicardia, aumento da frequência respiratória, alterações de 

pressão arterial, entre outros (KACKUNKIN e FOA, 2015; 

OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA et al., 2017).  

O controle das emoções não se passa apenas em um 

único sistema. Como foi posto por Bear (2017), acredita-se que 

o sistema límbico, composto pelo giro cingulado, córtex 

temporal medial e pelo hipocampo, desempenha a função de 

controle das emoções. No entanto, a ansiedade é proposta 

como um desequilíbrio neuroquímico envolvendo diversos 

sistemas de neurotransmissão em áreas como amígdala, córtex 

pré-frontal, substância cinzenta periaquedutal, hipocampo, 

hipotálamo e o septo-hipocampal (SOUZA, 2015),além de agir 

juntamente à diversas vias de neurotransmissão que participam 

dos mecanismos da ansiedade, como os sistemas GABAérgico, 

serotoninérgico, dopamínicos, neuropeptidícos, dentre outros 

(MELO et al.; 2017). 
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 A confirmação de que existem diversas áreas e vias de 

transmissão envolvidas na ansiedade é o quantitativo de 

fármacos utilizados na clínica médica com eficácia comprovada, 

dentre eles os benzodiazepínicos, buspirona, antidepressivos, 

betabloqueadores e neurolépticos (BRENTINI et al., 2018). 

 Assim, diante do exposto, o objetivo do trabalho é 

elucidar o mecanismo da ansiedade no contexto da 

neurociência, com foco na neuroanatomia, vias neurais e 

funcionamento de neurotransmissores e neurohormônios em 

conjunto com as estruturas do sistema nervoso, através da 

realização de uma revisão integrativa da literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, cujo o 

método de pesquisa foi estabelecido tendo em vista um modelo 

de revisão que pudesse englobar os materiais a cerca da 

questão principal da pesquisa, e que fosse possível elencar o 

ponto de vista dos autores sobre a ansiedade e cada agente 

envolvido nela. Foram percorridas as seguintes etapas: 

elaboração de pergunta norteadora, busca ou amostragem na 

literatura, escolha dos critérios de inclusão e exclusão, coleta 

de dados, analise crítica dos estudos incluídos; discussão dos 

resultados e apresentação da revisão. Neste sentido, buscou-

se respostas para a questão norteadora: “como ocorre o 

processo da ansiedade no organismo e quais são as estruturas 

biológicas envolvidas nesse processo?”.  

Realizada entre julho e novembro de 2018, a busca foi 

feita em livros, teses, dissertações e artigos, além de materiais 

de conhecimento prévio dos autores que portassem os achados 

mais relevantes sobre o tema. Os artigos foram encontrados 

nas bases de dados digitais PUBMED, MEDLINE e Google 
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Acadêmico, utilizando os descritores: ansiedade; hormônios da 

ansiedade; neuroanatomia da ansiedade; neurociência e 

ansiedade. Além disso, a buscas através das seguintes 

palavras-chave acrescidas da palavra “ansiedade”: GABA; 

serotonina; cortisol; adrenalina; noradrenalina; hipotálamo; 

hipocampo; córtex pré-frontal; circuito de Papez. Como critério 

de inclusão delineou-se: produção cientifica na língua 

portuguesa e inglesa, publicações entre os anos de 2013 e 

2018, trabalhos disponíveis na integra e relacionados com 

objetivo do presente estudo. Todos os estudos que 

preencheram os critérios de inclusão foram adicionados, 

independentemente do delineamento do mesmo e foram 

excluídos os materiais que não atenderam à esses critérios de 

inclusão. 

 Após a busca, percebeu-se a necessidade de uma 

categorização dos achados, e a melhor forma de categorizar 

seria a divisão em dois grandes grupos: as estruturas cerebrais 

e os neurotransmissores/neurohormônios, para uma melhor 

explanação dos resultados obtidos na pesquisa, enumerando 

os achados de melhor relevância para cada tópico a ser 

discutido.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ansiedade é um estado emocional de maior 

complexidade, que envolve a antecipação de ameaças com 

certo grau de incerteza quanto a sua ocorrência (OLIVEIRA, 

2013; SOUZA, 2015). Suas causas, em geral, não são de 

origem biológica, mas sim em função de entendimentos verbais 

ou não, compreendidos pelo indivíduo através dos conceitos, 

crenças e valores da sociedade(OLIVEIRA, 2013). 
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Segundo Souza (2015), ela atua como uma emoção 

adaptativa ligada a estratégias de sobrevivência, sendo 

considerada também uma das sensações mais aversivas e 

desconfortáveis. Somado ao sentimento de apreensão, tensão, 

nervosismo e/ou medo, juntamente com as respostas 

fisiológicas de excitação cardiovascular, sensorial, endócrina e 

no sistema musculo-esquelético, além dos efeitos motores e 

viscerais, a ansiedade afeta ainda o pensamento, a percepção 

e a aprendizagem, sendo uma resposta condicionada a um 

estímulo ambiental específico (CUNHA, 2016; VIDOR, 2014). 

Dessa maneira, o primeiro estágio representado pela 

avaliação de risco está associado a amígdala e o sistema septo-

hipocampal. O segundo estágio, possuindo respostas como a 

fuga e/ou congelamento tem a participação da amígdala e a 

substância cinzenta periaquedutal ventral (SCPV). Já no último 

nível de ameaça os comportamentos preferencialmente 

observados são fuga, ameaça defensiva ou respostas de 

agressão defensiva e tem como principal substrato neural a 

substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPD) (SOUZA, 

2016). 

A seguir serão descritas as funções das regiões 

envolvidas, tais como os neurohormônios e neurotransmissores 

envolvidos na fisiopatologia da ansiedade.  

 

A) REGIÕES CEREBRAIS 

- HIPOTÁLAMO: Bortoluzzi (2016) cita que em termos 

biológicos, a exposição ao estresse leva à uma rápida ativação 

do sistema nervoso simpático e, em caso de estresse 

persistente ou severo, à estimulação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HHA). É através desse eixo que o hipotálamo 

controla e harmoniza as funções metabólicas, endócrinas e 

viscerais, influindo no comportamento afetivo-emocional visto o 
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seu controle sobre a hipófise, o elo efetivo entre o sistema 

nervoso e o endócrino.A porção anterior do hipotálamo controla 

a eferência parassimpática, enquanto as porções posterior e 

lateral controlam a eferência simpática, e, no instante em que 

um evento externo é percebido pelos nossos órgãos dos 

sentidos, impulsos nervosos secundários são transmitidos para 

regiões cerebrais secundárias, anunciando a ameaça iminente 

(MALAQUIAS; ALBUQUERQUE, 2014; MENESES, 2015). 

- HIPÓFISE: Com o funcionamento regulado pelo hipotálamo, 

a hipófise irá secretar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), 

que estimula as glândulas suprarrenais a secretar 

glicocorticóides, a exemplo de cortisol, noradrenalina e 

adrenalina. Como as situações de ameaça geralmente 

necessitam de atividade vigorosa (resposta luta/fuga), a 

ativação do córtex adrenal bem como do ramo do sistema 

nervoso autônomo, ao levarem a liberação de glicocorticoides, 

ajudarão a promover a mobilização de fontes de energia do 

corpo para enfrentamento da situação ameaçadora (MELO et 

al., 2017). 

- AMÍGDALA: Estrutura que produz a associação entre emoção 

e memória, e por sua vez, o condicionamento da ansiedade e a 

memória emocional avaliando a natureza e intensidade da 

ameaça e atribuindo a ela conotação afetiva (MELO et al., 

2017). Neuroimagens têm revelado grande atividade da mesma 

em transtornos de ansiedade específicos (KANDEL, 2014), no 

qual o núcleo central na subregião dorsal da amígdala é a 

principal responsável pelas eferências dessa estrutura, ativado 

em resposta a estímulos que realmente induzem medo. É 

controlada por regiões do córtex pré-frontal medial, o qual 

regula os efeitos perturbadores de conflitos emocionais, e 

através de extensões das vias de dor espino-hipotalâmica, o 

centro nociceptivo da amígdala recebe informações 
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relacionadas com dor provindas do tálamo, córtex cingulado 

anterior, córtex insular, formação reticular, dentre outros. Além 

disso, possui conexões nervosas com o neocórtex e com 

estruturas límbicas mais profundas, funcionando como interface 

sensório-emocional entre elas, avaliando e classificando o tipo 

e grau do estímulo. O resultado é transmitido ao hipotálamo e a 

substância cinzenta periaquedutal (SCP) e esta então, 

seleciona e organiza as reações comportamentais e fisiológicas 

de defesa apropriadas (VIDOR, 2014; MELO et al., 2017). 

- CÓRTEX PRÉ-FRONTAL: Ele exerce o controle e regula as 

respostas emocionais sobre o sistema límbico, especialmente 

sobre a amígdala, todavia, nos distúrbios de ansiedade, parece 

haver uma maior ativação de áreas relacionadas com a 

emoção, e por conseguinte a amígdala, e uma ineficácia do 

córtex pré-frontal em controlar as regiões hiper-excitadas. Este 

desequilíbrio está relacionado com a diminuição da atividade 

inibitória do sistema GABAérgico e a desregulação do eixo 

HHA, no qual se supõe um aumento dos níveis de 

cortisol(MELO et al., 2017).O córtex se conecta de modo 

recíproco com estruturas do sistema límbico e também com 

outras diversas regiões corticais, no qual pesquisas evidenciam 

que seu envolvimento nas reações de defesa possa estar mais 

relacionado com a detecção de ameaças remotas e reunião de 

informações contextuais, coordenando essas respostas 

fisiológicas e autonômicas relacionadas à 

ansiedade(BERTAGNA, 2018; MOON; JEONG, 2015; MOON 

et al., 2016). 

- CIRCUITO DE PAPEZ: Inicialmente incluía o hipotálamo, 

tálamo anterior, giro do cíngulo e o hipocampo, e com o avanço 

nas pesquisas, novas estruturas foram adicionadas, como a 

descrição estrutural do lobo límbico de Broca e áreas da 

amígdala, córtex orbitofrontal e porções dos núcleos da base. 
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Essa extensão do circuito de Papez foi denominada sistema 

límbico (AHUMADA-HERNÁNDEZ, 2016).Bear (2017) afirma 

que a expressão emocional e compartimental fosse governada 

pelo hipotálamo e a experiência da emoção era determinada 

pela atividade no córtex cingulado e, menos diretamente, em 

outras áreas corticais. O córtex cingulado projeta-se para o 

hipocampo, e o hipocampo projeta-se para o hipotálamo 

através do feixe de axônios, chamado fórnice. Os efeitos do 

hipotálamo atingem o córtex através de uma estação 

retransmissora nos núcleos talâmicos anteriores. Além disto, o 

hipotálamo integra as ações do sistema nervoso visceral, sendo 

importante ressaltar que a comunicação entre o córtex e o 

hipotálamo é bidirecional. 

- FORMAÇÃO RETICULAR: Coordena as informações de um 

estressor potencial para o hipotálamo, para o sistema límbico e 

para regiões superiores no córtex cerebral, que irão interpretar 

o significado do estressor em potencial. Como resposta, a 

formação reticular carrega as instruções neurais de volta para 

os diversos órgãos, músculos e glândulas controlados pelo 

sistema nervoso simpático, mobilizando, assim, o corpo para a 

ação defensiva (STRAUB, 2014). 

- HIPOCAMPO: É a parte primitiva do córtex cerebral, o qual 

recebe influências de redes neurais –  córtex cingulado anterior, 

giro pré-frontal inferior e giro pré-frontal médio. O hipocampo 

tem sido mencionado por exercer uma função inibitória sobre o 

eixo HHA, no qual sua estimulação diminui a secreção de 

glicocorticoides, envolvida na mediação das respostas de 

defesa relacionadas à ansiedade. O termo “hipocampo” é 

empregado de maneira ampla, fazendo referência ao conjunto 

de quatro divisões principais: a área entorrinal, o complexo 

subicular, o giro denteado e o Corno de Ammon, o hipocampo 

propriamente dito. Essas estruturas interconectadas compõem 
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a unidade morfofuncional conhecida por formação hipocampal. 

Além do mais, ele está envolvido no aprendizado e memória, 

sendo conhecido por sua ação primordial na construção das 

memórias de longa duração (VIDOR, 2014; BERTAGNA, 2018; 

LENT, 2018). 

- FORMAÇÃO HIPOCAMPAL: É um componente do córtex 

cerebral com a composição neuroquímica de 

neurotransmissores, neuropeptídios e receptores. Segundo 

Lent (2018), 90% dos neurônioshipocampais são 

representadas pelas células piramidais e granulosas 

glutamatérgicas, e os 10% restantes são principalmente 

interneurônios produtores de ácidoʏ-aminobutírico (GABA). As 

inúmeras conexões estabelecidas com diversas áreas do córtex 

e estruturas do sistema límbico faz com que praticamente todas 

as experiências sensoriais ativem pelo menos uma de suas 

divisões e ele, por sua vez, distribui sinais eferentes para o 

tálamo, hipotálamo e outras formações do sistema límbico 

(BERTAGNA, 2018). 

- SEPTO HIPOCAMPAL: Devido à grande quantidade de 

conexões bidirecionais partilhadas entre a região septal e a 

formação hipocampal, ambas são vistas como partes de um 

sistema funcional chamado “sistema septo-hipocampal” (LENT, 

2018). Ele contém células colinérgicas e GABAérgicas que 

projetam para o hipocampo através do fórnix, o qual direciona-

se para a região septal por meio de células GABAérgicas e 

glutamatérgicas. 

Oliveira (2013) afirma que o sistema septo-hipocampal é 

responsável por comparar a síntese de dados sensoriais 

provenientes do hipocampo com aquelas do circuito de Papez, 

encarregado pela elaboração das funções centrais e pelas 

expressões periféricas. É realizada uma comparação entre as 

memórias do SNC e estratégias produzidas pelo córtex pré-
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frontal, e, quando há distinção entre o que se espera e o que 

aconteceu, o sistema septo-hipocampal gera uma inibição 

comportamental, aumenta o nível de vigilância e dirige a 

atenção do indivíduo para possíveis fontes de perigo. 

 Sugere-se que tal sistema não atua de modo individual, 

mas sim com o auxílio da amígdala, e, por consequência, do 

hipocampo. A partir da amígdala, vias nervosas conectam-se a 

estruturas límbicas como o próprio hipotálamo e a SCP, onde 

essa conexão fortalece as evidências de que tais estruturas são 

responsáveis pelas manifestações comportamentais, 

hormonais e neurovegetativas das reações de defesa. O 

sistema septo-hipocampal é responsável pelo “sistema de 

inibição comportamental”, que age frente à uma situação de 

conflito caracterizada por contextos de punição ou frustração, 

na qual estímulos ameaçadores ou situações novas provocam 

inibição de qualquer movimento, provocando um aumento no 

nível de vigilância, atenção e preparo para ação vigorosa, 

sensível à modulação de projeções noradrenérgicas, 

serotoninérgicas e colinérgicas (OLIVEIRA, 2013; SOUZA, 

2015; MELO et al., 2017). 

Segundo Lent (2018), existem evidências funcionais que 

envolvem a região septal e o hipocampo na elaboração das 

expressões de medo e de ansiedade, visto que estudos 

mostraram que há redução do medo através da estimulação do 

núcleo septal lateral (SL). Curiosamente, as células 

GABAérgicas do núcleo SL possuem o receptor GABAa, alvo 

dos agentes ansiolíticos GABAérgicos. Esses dados 

possibilitaram a aceitação de um modelo geral, em que 

substâncias ansiolíticas diminuem a ansiedade em parte por 

aumentarem os impulsos GABAérgicos dos neurônios do SL, 

confirmado por achados recentes de que o bloqueio da síntese 

de GABA no SL induz ansiedade. 
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- SUBSTÂNCIA CINZENTA PERIAQUEDUTAL (SCP): É 

composta por núcleos neuronais que circundam o aqueduto 

cerebral sendo um importante sítio ascendente para a 

transmissão da dor e o principal componente do sistema 

inibitório descendente da dor (SOUZA, 2015). Ao interagir com 

a amígdala, sua porção dorsal integra-se com um sítio 

primordial para o processamento do medo e da ansiedade, 

promovendo a expressão de respostas comportamentais 

relacionadas à ansiedade. Estudos em humanos com 

estimulação elétrica da SCPD produziu sensações de 

ansiedade intensa, terror, pânico e de morte iminente, 

acompanhadas de alterações fisiológicas, acreditando-se que a 

SCPD possui papel de destaque na expressão de 

comportamentos defensivos relacionados com estados 

emocionais (CARVALHO, 2016). 

 

B) NEUROTRANSMISSORES  E NEUROHORMÔNIOS   

Na sinalização neuronal, o mensageiro químico é um 

neurotransmissor e percorre um caminho através da fenda 

sináptica até o neurônio seguinte em uma rede. Na sinalização 

hormonal, os mensageiros são os hormônios transportados 

pela corrente sanguínea para células vizinhas ou para órgãos e 

tecidos distantes. Exceto por esta diferença anatômica, no qual 

o primeiro grupo de mensageiros perpassa somente uma fração 

de micrômero, e o segundo pode perpassar um metro ou mais 

para encontrar suas células-alvo, esses dois mecanismos de 

sinalização química são muito semelhantes e a mesma 

molécula pode às vezes agir como neurotransmissor e como 

hormônio (NELSON; COX, 2014). 

Dentre eles temos a noradrenalina, uma monoamina 

comumente implicada na defesa e na ansiedade; a serotonina, 

que desempenha atividade tanto estimulatória na amígdala e 
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inibitória na matéria cinzenta periaquedal; o GABA, que por ser 

um neurotransmissor encontrado em todo o Sistema Nervoso 

Central (SNC) exerce uma ação inibitória sobre neurônios 

serotoninérgicos dos núcleos dorsais da rafe, da SCP e do 

sistema extrapiramidal; e ainda há estudos relacionando a 

ansiedade com o cortisol, visto que o mesmo é responsável por 

grande parte das respostas glicocorticoides do 

organismo(MELO et al., 2017). 

 Diversos neurohormônios e neurotransmissores estão 

envolvidos na fisiopatologia da ansiedade, atuando de formas 

variadas nesse processo patológico. 

- CORTISOL: É um hormônio esteroide típico secretado pela 

zona fasciculada do córtex da adrenal, sendo considerado o é 

o glicocorticoide mais potente, responsável por 

aproximadamente 95% de toda a atividade glicocorticoide do 

organismo. O cortisol é a resposta final de ativação do eixo HHA 

frente a uma situação estressora e, independentemente se esta 

tem ou não origem psicológica, física ou ambiental, sendo 

também mediador do estresse a longo prazo, e, por isto, é 

também conhecido como o hormônio do estresse, atuando 

sobre a memória e o humor (MALAQUIAS; ALBUQUERQUE, 

2014;SILVERTHORN, 2017). Ele é responsável por promover a 

gliconeogênese pelas células hepáticas, suprimir o sistema 

imune por meio de múltiplas vias, interagir com a adrenalina e 

a noradrenalina para intensificar as funções cardiovascular e 

pulmonar e impedir o crescimento e processos inflamatórios 

(MAHN, 2013). 

Segundo Straub (2014), estudos comprovaram que os 

níveis de cortisol em geral regulados pelo hipocampo podem 

aumentar em resposta ao estresse crônico. Quanto mais 

cortisol for secretado mais o hipocampo torna-se incapaz de 

sinalizar ao hipotálamo para interromper a resposta de 
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estresse. Tal estresse reduz a imunidade ativando fibras do 

sistema nervoso autônomo que descem do cérebro até o tecido 

imunológico, desencadeando a secreção de hormônios que se 

conectam com glóbulos brancos e alteram seu funcionamento, 

induzindo comportamentos de enfrentamento 

imunossupressores, como dieta inadequada e abuso de 

substâncias.  

- GABA: O principal transmissor inibitório do SNC, o qual ao 

sair do neurônio pré-sináptico é captado e reconhecido por 

receptores pós-sinápticos específicos (GABAa, GABAb, entre 

outros) e direcionados ao interior das células para a sua catálise 

(OLIVEIRA, 2013). Por ser um neurotransmissor encontrado em 

todo o SNC, ele exerce uma ação inibitória sobre neurônios 

serotoninérgicos dos núcleos dorsais da rafe, da SCP e do 

sistema extrapiramidal. Com esta distribuição abrangente, 

estes neurônios inibitórios funcionam como controladores do 

sistema nervoso, garantindo uma ação moderada do mesmo. 

Segundo Bertagna (2018), a hiperatividade do 

hipocampo está relacionada à exibição de comportamentos do 

tipo ansiosos exibidos em diferentes modelos de ansiedade, 

devido a ativação do sistema de inibição comportamental, do 

qual o hipocampo faz parte. O GABA, assim, funcionaria como 

um agente ansiolítico por diminuir a taxa de despolarização 

neuronal e consequentemente, a atividade dessa região. 

A presença de receptores benzodiazepínicos no SNC 

leva à suspeita de substâncias elaboradas pelo próprio SNC, 

atuando sobre ele e regulando assim, estados de ansiedade 

normais ou patológicos (MELO et al., 2017). 

- SEROTONINA: Pode atenuar a formação de memórias 

relacionadas ao medo e diminuir as respostas a eventos 

ameaçadores por meio de projeções serotoninérgicas que 
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partem do núcleo da rafe para o hipocampo (MINGHELLI, 

2013). 

Segundo Melo et al. (2017), o papel da serotonina na 

regulação do comportamento de defesa e consequentemente 

na ansiedade parece ser duplo: os sinais de perigo estimulam 

o sistema de defesa por meio da amígdala e ativam neurônios 

serotoninérgicos situados nos núcleos dorsais da rafe que 

inervam a amígdala e a SCP, facilitando a defesa na primeira e 

inibindo nesta última, tendo, portanto, um sentido adaptativo. 

Em termos de emoções vivenciadas, a serotonina aumenta a 

ansiedade atuando na amígdala, enquanto contém o pânico, 

com atuação na SCP. A serotonina ou 5-HT possui uma 

neurotransmissão bastante complexa, atuando na regulação do 

comportamento de defesa e por consequência, dos estados da 

ansiedade. Vale ressaltar que diferentes receptores 

serotoninérgicos participam de modo distinto da modulação dos 

comportamentos da ansiedade (OLIVEIRA, 2013; SOUZA, 

2015). 

-ACETILCOLINA (ACh): É o neurotransmissor mais importante 

do sistema colinérgico, desempenhando um papel fundamental 

no SNC, estando relacionado à modulação da resposta 

neuronal por estímulos sensoriais, ao comportamento, à 

participação em circuitos neurais do controle do sono, ao 

aprendizado e memória(ALTENHOFEN, 2013).Segundo Vidor 

(2014), estudos em animais mostraram que os níveis de 

acetilcolina após o estresse podem aumentar 

consideravelmente no hipocampo e no córtex. 

- ADRENALINA/NORADRENALINA: Desencadeam a 

resposta luta-fuga, sendo essa cascata a resposta inicial de 

ação rápida do corpo ao estresse. Além do mais, a 

noradrenalina é uma monoamina comumente implicada na 

defesa e na ansiedade, visto que a mesma facilita a 



FISIOPATOLOGIA DA ANSIEDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

comunicação entre amígdala, córtex pré-frontal e septo-

hipocampal através das suas aferências nervosas. Para a sua 

ativação, tais glicocorticoides são liberados pelas glândulas 

suprarrenais após a secreção do ACTH pelo eixo HHA. Ou seja, 

a resposta rápida e inicial é através do eixo simpato-adreno-

medular, e a segunda resposta, mais retardatária, envolve o 

eixo HHA, que desencadeia a secreção de glicocorticoides do 

córtex adrenal(STRAUB, 2014; MELO et al., 2017). 

Além disso, vários estudos genéticos estão sendo 

realizados nessa área, evidenciando que há um componente 

genético que desencadeia o desenvolvimento de perturbações 

de ansiedade e que a hereditariedade é reconhecida como um 

fator predisponente (CUNHA, 2016). 

Minghelli (2013) cita que a redução dos sintomas de 

ansiedade e depressão por meio da prática do exercício físico 

pode ser explicada pelo aumento da libertação de hormônios 

como catecolaminas, ACTH, vasopressina, β-endorfina, 

dopamina, serotonina e pela ativação de receptores específicos 

e diminuição da viscosidade sanguínea, propiciando um efeito 

tranquilizante e analgésico, obtendo um resultado relaxante 

pós-esforço. 

Portanto, tendo isso em mente, nota-se que não existe 

um sistema único bem delimitado para as emoções, mas sim 

uma interrelação entre diversas estruturas neurais e seus 

hormônios, que explana como a ansiedade possui um efeito 

vasto no organismo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Dentre os transtornos mentais comportamentais, a 

ansiedade já pode ser considerada um problema de saúde 

pública, pois a morbidade apresentada por esses pacientes tal 



FISIOPATOLOGIA DA ANSIEDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

como os gastos associados a ela indicam que esse processo 

patológico exige uma atenção individual e coletiva.  

A fisiopatologia da ansiedade é complexa e envolve o 

importante funcionamento do córtex pré-frontal, amígdala, 

hipotálamo, hipocampo e septo hipocampal, além dos 

hormônios/neurotransmissores por eles regulados para a 

ocorrência de transtornos de ansiedade.  

Desse modo, a ansiedade por si só não depende apenas 

de estruturas encefálicas específicas que exercem funções 

únicas, mas sim de regiões do encéfalo e de 

neurotransmissores que interagem entre si. Em conjunto, elas 

ativam a via ideal de acordo com a demanda pelo 

processamento cognitivo da informação. 

Ademais, é necessário ressaltar que esse estudo possui 

limitações como a delimitação do período dos materiais para a 

análise e a restrição relacionada ao quantitativo dos mesmos, 

sendo necessário mais estudos sobre esse tema para assim, 

ampliar a investigação a cerca da ansiedade. 
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RESUMO: considerando que há fatores psicossociais 
predominantes que marcam o período do climatério e podem 
estar presentes na gênese dos transtornos psíquicos, como a 
depressão, este artigo objetivou apresentar um estudo sobre a 
influência da autoestima, no processo de viver da mulher no 
climatério, a partir dos seus relatos em rodas de Terapia 
Comunitária Integrativa-TCI. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, subsidiada pela pesquisa ação-intervenção, 
realizada em uma Unidade Integrada de Saúde da Família de 
João Pessoa/PB, no período de março a junho de 2016, 
mediante aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UFPB. 
Participaram 6 mulheres no climatério que frequentaram rodas 
de TCI no referido serviço de saúde. Foram incluídas mulheres 
entre 40 e 65 anos e que participaram de pelo menos 6 rodas 
de TCI e, excluídas àquelas que não dispunham de condições 
cognitivas para participar da pesquisa. Prezando pelo 
anonimato e confidencialidade, foram atribuídos às 
participantes do estudo nomes de deusas da mitologia grega. 
Ao trabalhar as inquietações do cotidiano das mulheres nas 
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rodas de TCI, verificou-se que as angústias que as mulheres 
trouxeram para as rodas e que geravam sofrimento, 
normalmente estavam atrelados à busca pela redefinição 
identidária da mulher, nesse cenário caracterizado pelo período 
do climatério.  
Palavras-chave: Climatério. Autoimagem. Depressão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O climatério é caracterizado fisiologicamente pela perda 

progressiva da capacidade de produção do estrogênio, sendo 

um período de limites imprecisos. A menopausa é uma subfase 

do climatério que tem data para começar, ocorrendo 

normalmente entre 48 e 50 anos de idade, sendo seu início 

reconhecido após doze meses de amenorreia (BRASIL, 2008). 

Por se tratar de um estado que leva a mulher a uma 

deficiência hormonal, o climatério pode ser compreendido, 

como uma patologia. No entanto, trata-se de uma fase natural 

do ciclo feminino e não um processo patológico e, por isso, nem 

todas as mulheres irão experimentar este período associando-

o à noção de doença. Neste sentido, são vários os fatores que 

vão determinar a experiência positiva ou negativa da mulher 

neste período.    

É fato que muitas mulheres podem apresentar uma série 

de manifestações isoladas ou em conjunto, denominadas de 

síndrome do climatério, caracterizadas por alterações 

hormonais e modificações funcionais, expressadas pelo 

surgimento das disfunções menstruais, e sintomas 

vasomotores (fogachos ou ondas de calor). As modificações 

morfológicas se referem as alterações ligadas a atrofia mamária 

e urogenital, além das alterações na pele e mucosas, 

especialmente a da vagina que perde a sua rugosidade, 
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podendo tornar a relação sexual menos prazerosa, e outras 

alterações ligadas aos sistemas hormono dependentes, como o 

cardiovascular e ósseo (BRASIL, 2008; FEBRASGO 2010 apud 

GOTTER, 2017). 

Todas essas alterações que são marcadas pela 

aproximação do fechamento do ciclo reprodutivo da mulher 

quando aliados aos problemas decorrentes da construção 

sociocultural e às questões individuais da mulher, podem ser 

responsáveis por algumas manifestações clínicas emocionais 

e/ou somáticas (ALVES, 2017; BRASIL, 2008). 

Dentre os fatores de ordem sociocultural podemos citar 

a hipervalorização da juventude e fertilidade feminina. Além 

disso, existe o mito da perda do desejo sexual neste período. 

Tais questões, para algumas mulheres, pode levar à uma 

compreensão negativa do climatério, de que o mesmo é um 

período que só traz infelicidade. Muitas vezes, essa visão 

negativa passa a influenciar diretamente na qualidade de vida 

da mulher, sendo exteriorizadas por meio do sentimento de 

menos valia ou baixa autoestima, ansiedade e depressão 

(ALVES, 2017; BRASIL, 2008). 

Com relação a baixa autoestima, Gotter (2017) explica 

que nesta fase a mulher tem uma ampliação da consciência 

corporal devido a esse processo de transformações, incorrendo 

em questionamentos pessoais do ideal estético, da própria 

identidade e dos conflitos que envolvem a sua feminilidade. 

Então, a mulher procura proteger a sua integridade, negando, 

muitas vezes o próprio envelhecimento, devido a essa 

dificuldade em lidar com essas mudanças. Desse modo ela 

passa por uma tristeza inevitável ao enfrentar a transição para 

a menopausa, pois sinaliza uma espécie de perda da juventude, 

início na velhice culminando com o fim da vida.  
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Contudo, esse evento de transformações emocionais e 

afetivas faz parte do processo de adaptação a sua nova 

condição de vida - ser mulher no climatério. Contudo, frente a 

esta realidade é possível minimizar a influência que os fatores 

biopsicosocioculturais exercem sobre o climatério. Para tanto, o 

Ministério da Saúde recomenda que as mulheres nesta fase, 

com desequilíbrio emocional, incluindo a depressão, sejam 

assistidas adequadamente por profissionais da saúde 

devidamente capacitados e sensibilizados para enfrentar esse 

tipo de demanda. O atendimento precisa ser acolhedor, com 

escuta qualificada e estimular a mulher a investir no seu 

autocuidado e a valorizar-se, sendo protagonista da sua própria 

história de saúde e de vida (BRASIL, 2008). 

O conhecimento sobre a influência da autoestima na vida 

da mulher que vivencia o climatério ainda é bastante escasso o 

que remete a importância de abordar essa temática, pois, torna-

se necessário a identificação dos problemas vivenciados pela 

mulher neste período, para que os mesmos sejam amenizados 

e as mulheres possam ter bem estar e viver feliz.  

Sabe-se que a assistência à mulher no climatério deve 

ser integral. No entanto, essa prática ainda não acontece em 

sua plenitude (ALVES, 2015, 2017). A falta de um apoio 

terapêutico complementar na atenção à saúde da mulher no 

climatério leva a uma assistência puramente curativa, baseada 

em sintomas, não percebendo a verdadeira gênese das 

inquietações que causam sofrimento na mulher, pois muitas 

vezes, o que existe por trás das queixas, na verdade, é um 

sofrimento muito intenso do qual a mulher não consegue 

associar aos sintomas que seu corpo está produzindo. 

Portanto, justifica-se o presente estudo, para o 

reconhecimento das questões subjetivas que podem influenciar 
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a autoestima das mulheres nesse perído. Além disso, produzir 

conhecimento para que o profissionais de saúde possam 

compreender com mais profundidade essa etapa da vida 

feminina, de modo que, viabilize estratégias que possam ser 

implementadas para favorecer a adaptação da mulher de forma 

mais natural possível.  

Diante do exposto, questionou-se como a autoestima 

pode influenciar o processo de viver o climatério. Para tanto, o 

presente artigo objetivou apresentar um estudo sobre a 

influência da autoestima, no processo de viver da mulher no 

climatério, a partir dos seus relatos em rodas de TCI. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa ação intervenção, 

desenvolvida em uma Unidade Integrada de Saúde da Família, 

do município de João Pessoa, estado da Paraíba, realizada nos 

meses de março a junho de 2016. 

Segundo Thiolent (2011), na pesquisa ação, pesquisador 

e pesquisado trocam conhecimentos, estimulando a autonomia 

dos participantes na busca por soluções individuais e coletivas 

dentro do contexto no qual estão inseridos, sendo está um dos 

fundamentos do qual a TCI se apoia. Barreto (2008), criador da 

TCI sustenta também, que a TCI é uma ação de intervenção, 

uma vez que seu desenvolvimento se dá a partir de uma 

situação-problema real do grupo, aonde o terapeuta conduz o 

diálogo para que todos juntos, encontrem as possíveis soluções 

para o enfrentamento dos problemas e/ou transformação da 

realidade. 

Destacamos que a TCI, em nosso estudo, foi 

implementada como uma possibilidade metodológica de 
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produção de material empírico, portanto, enquanto técnica de 

intervenção obedece a um protocolo próprio constituído de 

cinco passos: 1) acolhimento, 2) escolha do tema, 3) 

contextualização, 4) problematização e 5) conclusão, 

possibilitando que a condução das rodas aconteça da forma 

mais organizada e harmônica possível (BARRETO, 2008). 

Participaram do estudo 6 mulheres no climatério, 

usuárias da referida unidade integrada de saúde que desejaram 

participar da investigação de forma voluntária e após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

antecedido da explicação dos objetivos e finalidade da 

pesquisa, bem como de todas etapas de desenvolvimento, 

desde que atendessem aos critérios de inclusão: ter idade entre 

40 e 65, apresentar algum grau de depressão (≥10 até 63 

pontos), no Inventário de Depressão de Beck, traduzido e 

validado para a língua portuguesa por Gorenstein e Andrade 

(1998) e que participassem de no mínimo 6 rodas de TCI. 

Como intervenção, foram realizadas 12 rodas de TCI, no 

período de 19 semanas. Para a produção do material empírico 

foram utilizados as videogravações das rodas, caderno de 

campo e entrevistas semiestruturadas. Todo material gravado 

foi posteriormente transcrito e transformado em texto, em forma 

de narrativas, priorizando os fatos ocorridos na roda, tornando 

possível a observação sistematizada dos fenômenos latentes, 

viabilizando a transcrição fiel dos acontecimentos para a 

construção do corpus de análise, sendo analisados, 

posteriormente por meio da análise de conteúdo temática de 

Bardin (2011), nas suas etapas: pré-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados e interpretação.  

A pré-análise consistiu na leitura flutuante do conjunto de 

informações obtidas após a transcrição das rodas e das 
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entrevistas. Na exploração do material, buscou-se identificar as 

unidades de registro e a temática central, recortando os extratos 

das falas, em cada um dos núcleos de sentido identificados, o 

que permitiu a conformação das unidades temáticas. Na última 

etapa ocorreu a análise propriamente, por meio do tratamento 

dos resultados. A interpretação dos dados foi realizada após 

uma reflexão crítica dos discursos, com objetivo de desvendar 

o “conteúdo latente” das participantes e não se limitando 

apenas ao conteúdo manifesto das mesmas.   

Visando respeitar o anonimato das mulheres, buscou-se 

realizar uma analogia entre estas e as imagens de mulheres 

fornecidas pelas deusas gregas que permanecem vivas até 

hoje, na imaginação da humanidade, homenageando-as com 

seis nomes mitológicos: Ártemis, Hera, Perséfone, Atena, 

Afrodite e Deméter. 

Este artigo é um recorte dos resultados de um projeto 

macro, intitulado: “Terapia Comunitária Integrativa e mulheres 

vivenciando o climatério: uma pesquisa ação-intervenção”, 

submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba, atendendo às orientações que rege a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, do qual obteve parecer 

favorável sob o CAAE nº 50926615.7.0000.5188 (BRASIL, 

2012).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização das participantes do estudo 

 

Na figura 1, estão apresentados as seguintes variáveis: 

idade, nível de escolaridade, estado marital, religião, 
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profissão/ocupação e renda familiar. Estes dados são 

relevantes para uma melhor compreensão das participantes, na 

análise do material empírico. 

 
Figura 1. Perfil sociodemográfico das mulheres participantes do 
estudo. João Pessoa, PB, Brasil, 2016. n= 06. 

 
Participantes/ 

Idade 
 

 
Nível de 

escolaridade 

 
Estado 
marital 

 
Religião 

 
Profissão/ 
Ocupação 

 
Renda 
familiar 

** 

 
Ártemis 
47 anos 

 

 
Médio 

completo 

 
Casada 

 
Católica 

 
Diarista 

 
<1 

salário 
mínimo 

 
Hera 

47 anos 

 
Superior 

incompleto 

 
Casada 

 
Católica 

 
Agente 

Comunitário 
de Saúde 

 
<1 

salário 
mínimo 

 
Perséfone 
52 anos 

 

 
Fundamental 
incompleto 

 
Casada 

 
Católica 

 
Do lar 

 
<1 

salário 
mínimo 

 
Atena 

58 anos 
 

 
Fundamental 
incompleto 

 
Casada 

 
Evangélica 

 
Do lar 

 
<1 

salário 
mínimo 

 
Afrodite 
59 anos 

 

 
Fundamental 

completo 

 
Casada 

 
Católica 

 
Do lar 

 
˃2 

salários 

 
Deméter 
61 anos 

 

 
Fundamental 
incompleto 

 
Casada 

 
Evangélica 

 
Do lar 

 
<1 

salário 
mínimo 

*Considerado a idade conforme a data de nascimento referida pela participante na 
data da entrevista, todas foram realizadas no mês de março de 2016. 
**Renda familiar per capita, sendo os valores calculados com base no salário mínimo 
vigente (R$ 880,00) em março de 2016. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Os dados sobre o climatério e diagnóstico de depressão, 

estão apresentados na figura 2, com as seguintes variáveis: 
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estado menopausal, reposição hormonal, diagnóstico médico 

de depressão e uso de antidepressivo.  

 

Figura 2. Caracterização do perfil das mulheres sobre o 
climatério e depressão. João Pessoa, PB, Brasil, 2016. n= 06. 

 Estado 
menopausal 

Reposição 
hormonal 

* 

Diagnóstico 
médico de 
depressão 

Uso de 
antidepressivo 

 
Ártemis 

 
Perimenopausa 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Hera 

 
Pré-menopausa 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Perséfone 

 
Perimenopausa 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Atena 

 
Pós-menopausa 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Afrodite 

 
Pós-menopausa 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Deméter 

 
Pós-menopausa 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

*Incluindo os fitoestrógenos  

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Em relação à idade, variou de 47 a 61 anos. Em mulheres 

ocidentais, a média etária da subfase do climatério – 

menopausa ocorre normalmente ao redor dos 50 anos. No 

entanto, em nosso estudo, observou-se que, uma delas, apesar 

de ter 52 anos, estava na etapa de perimenopausa, ou seja, 

apresentava ciclo menstrual irregular. Outras duas mulheres, 

ambas com 47 anos, uma estava na pré-menopausa e a outra 

na perimenopausa. As outras três, com idades de 58, 59 e 61, 

se encontravam na pós-menopausa. Nenhuma das mulheres 

fazia reposição hormonal, incluindo o uso de fitoestrógenos. 

Apesar das mulheres não terem mencionado, no momento da 

entrevista, o diagnóstico prévio de depressão e tratamento com 

antidepressivos, verificou-se, no decorrer das rodas que, 

algumas delas, fizeram uso de antidepressivos e ansiolíticos 



INFLUENCIA DA AUTOESTIMA NO PROCESSO DE VIVER DA MULHER NO 
CLIMATÉRIO 

 
 

por tempo determinado e/ou faziam esporadicamente. Quanto 

à escolaridade, das seis mulheres, uma tinha ensino médio 

completo e outra estava cursando a faculdade, uma com ensino 

fundamental completo e três não concluíram. Todas as 

mulheres estavam casadas e no que concerne à religião, quatro 

eram católicas e duas evangélicas. No tocante à profissão ou 

ocupação, uma é agente comunitário de saúde, outra diarista e 

quatro são donas de casa. Apenas uma das mulheres, tinha 

uma renda per capita maior que dois salários mínimos e as 

demais, menor que um. 

 

A desvalorização de si - self break - depressão 

 

A mulher desempenha inúmeros papéis na sociedade, 

ser mãe, esposa, ter aparência agradável e ser atraente para o 

sexo são fatores que estão diretamente ligados à sexualidade 

e a identidade feminina. Sobre ter a aparência agradável, essa 

tem sido fonte geradora de sofrimento para muitas mulheres, 

pois muitas vezes, elas não se sentem desejáveis, porque o 

corpo muda. Assim podemos perceber na fala de Perséfone e 

Afrodite: 

[...] a gente vai envelhecendo e vai ficando 
feia, gorda... tudo da velhice [...] (Perséfone). 
 
Tem dias que m sinto uma tristeza, nem dá 
gosto de olhar no espelho [...] é a idade que 
chega e vai deixando marcas (Afrodite). 

 

O conceito de beleza é traduzido pela construção social 

de um modelo de corpo e aquelas mulheres que não se 

encaixam nos padrões estabelecidos, serão estigmatizadas. O 
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corpo perfeito quase sempre está ligada a magresa e a mulher 

jovem (ARAÚJO et al., 2013). 

Segundo Biffi (2003), apesar de mudanças também 

acontecer e serem vivenciadas pelas mulheres em outras fases 

da vida, como na puberdade, adolescência e gravidez, são 

valorizadas pela sociedade, ainda que sejam carregadas de 

sofrimento, se configuram como momentos geradores de vida 

e de desenvolvimento, o que não ocorre na fase do climatério.  

De acordo com Bisognin et al (2015), para as mulheres 

superarem estas representações que elas têm dos seus corpos 

é necessário o alcance da consciência para a autovalorização 

e isso é algo pessoal e difícil, mas que sobretudo, perparssa 

pelo empoderamento feminino. Este empoderamento foi 

alcançado por uma das participantes do estudo, como 

demonstrado abaixo: 

[...] quando eu comecei a me olhar e ver os 
cabelos brancos, então eu pintava, no outro 
dia já tinha um cabelo branco [...] esqueci os 
cabelos. Não me incomoda mais, eu já me 
aceito (Afrodite). 

 

Desse modo, a mulher que vivencia o climatério, quando 

não consegue atingir o nível de consciência necessário para se 

sentirem confiante, têm sua autoestima afetada. A valorização 

da beleza e da juventude traz repercussões negativas para o 

cotidiano dessas mulheres, trazendo à tona uma visão 

essencialista de que elas só poderiam existir para servir e ser 

mãe. A desvalorização da mulher, muitas vezes, começa em 

casa: 

[...] lá em casa, quem me elogia são os 
cachorros. Visto uma roupa nova, os 
cachorros dão tanto pulo, enquanto o marido 
não vê nada (Atena). 
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[...] pelo amor de Deus, você fazer um almoço 
pra duas pessoas, com tudo que tem direito, 
sempre uma coisa tá salgada, outra coisa tá 
insossa, uma coisa num presta (Afrodite). 

 

Todo esse conjunto de acontecimentos que se passa na 

vida das mulheres no climatério, contribuem sobremaneira, 

afetando diretamente a autoestima e a construção identidária 

da mulher que tem sua vida transformada. A esse respeito, 

cumpre dizer que nos depoimentos das mulheres o sentimento 

de menos valia era marcante nas falas. Assim podemos 

destacar, abaixo:   

Porque eu sempre me senti assim, pra baixo 
(Hera). 
 
Eu tô me sentindo o quê? Inútil (Afrodite). 

 

Segundo Alves (2017), pessoas com baixa autoestima 

estão mergulhadas em uma zona de crenças profundas e 

autosabotadoras, além de regras internas estritamente rígidas 

que impedem o crescimento pessoal, atrapalhando em todos os 

âmbitos da vida.  

Pesquisadores apontam que a maior tendência ao 

desenvolvimento da depressão neste período, pode ser 

atribuído ao medo de envelhecer, à percepção de aproximação 

da própria morte que são agravados pela sensação de 

inutilidade e carência afetiva (FAVARATO; ALDRIGHI, 2001). 

Outro ponto a destacar é que o período de transição para 

a menopausa, traz à tona eventualmente, um revisitar de 

problemas não resolvidos. Isto inclui a percepção que a mulher 

faz de si, considerando algumas situações como os erros do 

passado, o que também gera baixa autoestima e infelicidade. O 
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relato abaixo, de Afrodite retrata essa situação, quando ela 

explica para o seu neto o porquê de não ter um diploma exposto 

na parede da sua casa, revelando em suas palavras um pesar, 

por ter abeto mão de sua vida profissional para se dedicar à 

família na tarefa de ser mãe e dona do lar:   

Meu netinho chegou um dia desse e 
perguntou: vovó tem três fotos na parede, 
cadê a sua? Aí eu disse: vovó é tão formada 
que nem tem foto pra botar aí (Afrodite). 

 

O processo de transição conduz a uma experiência 

interna diferenciada pela elaboração das perdas – da juventude 

e do corpo bonito, dos filhos que saem de casa (ninho vazio), 

da imortalidade. Todas essas conotações de perdas podem 

desencadear sintomas de baixa autoestima e depressão, como 

se observa nos depoimentos a seguir: 

É assim, têm dias que estou deprimida, só eu 
sei. Choro, choro (Atena).  
 
[...] É muita pressão sabe? Eu fico deprimida 
(Afrodite). 
 
Fui tomar medicamento para depressão, 
porque eu perdi realmente o meu rumo 
(Hera). 
 
Meus Deus do céu, eu acho que eu tenho que 
ficar na terapia direto, todo dia (Ártemis).  

 

De acordo com Silva et al (2015), muitas mulheres 

associam a fase do climatério a uma série de eventos que 

contribuem para precipitar um quadro depressivo, levando a 

mulher a entender que esta fase marca o início do 

envelhecimento.  
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É interessante observar que, no presente estudo, apesar 

de todas as mulheres serem casadas e algumas morarem com 

suas famílias, ao analisar as diversas lamentações trazidas 

para a roda, percebe-se o quanto elas se sentiam solitárias 

diante do enfrentamento de todos os problemas e dificuldades 

enfrentados. A solidão neste período é uma das consequências 

mais difíceis, deixando a mulher ainda mais vulnerável 

emocionalmente. Assim destacamos as falas de Ártemis e 

Perséfone: 

[...] às vezes eu acho que eu queria entrar 
em depressão, pra ficar coitadinha e o 
povo ir me visitar (Ártemis). 
 
 
Eu me via triste assim, porque eu não 
tinha ninguém pra desabafar né? 
(Perséfone). 

 

A mulher nesse período pode se sentir retraída ou 

isolada socialmente, com menos apoio da família e amigos, 

apresentando dificuldades em enfrentar a vida. Além disso, 

podemos citar a aposentadoria, conflitos entre o casal e o ninho 

vazio, como possível causas para a percepção do sentimento 

de solidão (BRASIL, 2008).  

A solidão no climatério é o encontro com o vazio 

existencial, gera angústia e sofrimento nas mulheres que 

vivenciam esse momento de suas vidas. É uma fase da qual a 

mulher necessita de cuidados e apoio emocional, diante dessa 

sensação de perdas.  

 

CONCLUSÕES  
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Ao trabalhar as inquietações do cotidiano das mulheres 

nas rodas de TCI, verificou-se que as angústias que as 

mulheres trouxeram para as rodas e que geravam sofrimento, 

normalmente estavam atrelados à busca pela redefinição 

identidária da mulher, nesse cenário caracterizado pelo período 

do climatério.  

Constatou-se que diante de tantos problemas 

vivenciados, causados por inúmeras mudanças físicas, 

psicológicas e de transformações nas relações sociais, a 

mulher sente-se só, trazendo prejuízos para a reconstrução de 

sua identidade, gerando na maioria das vezes, crises 

existenciais que repercutem negativamente, diminuindo a 

qualidade de vida, podendo levar ao risco de adoecimento 

mental. 

A limitação do estudo refere-se ao fato de que todas as 

mulheres tinham união estável, podendo a autoestima ter 

relação direta com o seu estado marital, uma vez que o 

companheiro pode influenciar negativamente na autoestima da 

mulher, pela falta de valorização da mesma.  

Este estudo colabora para a produção do conhecimento 

tanto no campo da Enfermagem, quanto no da Saúde Coletiva 

e estudos sobre Promoção da Saúde Mental de mulheres no 

climatério, fornecendo elementos à comunidade científica e aos 

profissionais de saúde, especialmente àqueles que atuam na 

Estratégia de Saúde da Família, a compreender influência da 

autoestima, no processo de viver da mulher no climatério. 

Desejamos também, que as inquietações geradas a 

partir desta construção, possam ser fonte de novas indagações, 

no sentido de minimizar o sofrimento das mulheres que 

vivenciam o climatério, em face das influências que os fatores 

biopsicosocioculturais exercem sobre este período e, que estas 
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gerem novos projetos e pesquisas, inclusive podendo e 

devendo contemplar outros caminhos metodológicos. 

Trata-se de evidências apontadas num estudo de 

abordagem qualitativa, com restrita circunscrição e sem 

qualquer pretensão de generalização. Porém, na realidade, 

sabemos que há lacunas na assistência às mulheres no 

climatério na ESF e que existe uma carência no uso de 

modalidades terapêuticas complementares para o cuidado 

desse grupo específico. Desse modo, sugerimos que a TCI, 

como tecnologia do cuidado, possa ser implementada e 

expandida, inclusive, para outras populações e contextos, com 

intuito de fortalecer o cuidado das mulheres em todas as fases 

de suas vidas, assegurando, sobretudo a humanização.    
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RESUMO:A mudança de atitudes frente a inclusão traz 
benefícios para a sociedade, visto que a constituição do sujeito 
é produto de interações sociais e históricas, o que nos permite 
compreender a deficiência também como produto social. Tendo 
em vista a importância da compensação social e a crescente 
atenção em relação aos recursos pedagógicos, o objetivo deste 
estudo foi promover mudança de atitudes sociais frente a 
inclusão, por meio da utilização de um jogo elaborado com o 
intuito de aproximar alunos da classe regular da realidade dos 
estudantes em situação de deficiência e possibilitar que 
propusessem resoluções de situações-problemas de modo a 
promover inclusão às pessoas com deficiência. A natureza 
dessa pesquisa é qualitativa e exploratória. Os procedimentos 
metodológicos foram a observação da vida cotidiana em sala 
de aula, situações orientadas de aprendizagem e atividade 
gamificada. O jogo construído pôde aproximar os alunos do 
cotidiano das pessoas em situação em deficiência e permitiu 
com que vivenciassem as dificuldades que um ambiente 
inadequado impõe a essas pessoas e pudessem pensar em 
soluções, o que contribuiu no suporte pedagógico aos discentes 
em assuntos referentes à Educação Inclusiva e promoveu 
atitudes sociais positivas frente a inclusão. Em outros estudos, 
espera-se poder agregar as técnicas interventivas aqui 
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realizadas, tal como jogos, a novas técnicas que têm se 
mostrado eficazes em outros estudos. 
Palavras-chave:Educação Inclusiva. Psicologia. Gameficação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva chegou ao Brasil com a publicação 

da Declaração de Salamanca em 1994. A conferência de 

Salamanca proporcionou uma oportunidade única de inserção 

da educação especial dentro da estrutura de “educação para 

todos” firmada em 1990. 

A escola é um lugar que permite a observação de 

questões relacionadas à socialização, promoção da cidadania, 

expressão de atitudes e opiniões, e onde o desenvolvimento 

pessoal e social deve ser estimulado. Ela também possui um 

papel renovador das estruturas sociais e concorre para a 

mobilidade e intercâmbio social. Dentro deste contexto, os 

professores são, ou podem ser, modelos de importância 

significativa e facilitar um ambiente de ação crítica. (NARDI, 

2016). 

Nas últimas décadas, tem-se observado que todos os 

estudantes precisam participar ativamente da dinâmica escolar 

de uma forma em que todas as atividades que executem 

estejam ao alcance das suas necessidades. Por meio de um 

currículo flexível, não excludente e que esteja satisfazendo as 

suas singularidades. 

Para que haja compensação social, professores devem 

atuar de maneira que haja práticas inclusivas em sala de aula e 

atitudes positivas frente a inclusão por parte de todos os alunos. 

Conforme Sampaio e Morgado (2015), observamos que a 

formação na área da Educação Especial revelou ser uma 
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variável com impacto na construção de atitudes mais positivas 

por parte dos sujeitos face à inclusão educativa. Neves (2013) 

explica que para mudar as concepções deterministas dos 

docentes e capacitá-los para o trabalho com a inclusão, torna-

se primordial reestruturar sua formação. É importante, na 

perspectiva inclusiva, que tais especialistas adquiram 

conhecimentos pertinentes aos processos regulares de 

escolarização, para atuarem em parceria com os regentes de 

turma. 

A compensação social, pode ser produzida por meio de 

mudanças sociais e psicológicas. Neste sentido, ela consiste 

em criar condições e estabelecer interações que possibilitem 

aos sujeitos considerados em situação de deficiência 

apropriarem-se da cultura, seja qual for o seu diagnóstico 

relacionado à deficiência. A compensação social, enquanto 

conceito, traz a ideia de que o “defeito” ou a “falta” (nos termos 

de Vygotski), carrega em si, a possibilidade de aprendizagens 

reorientadoras do desenvolvimento do sujeito com história de 

deficiência, que se encontra em desvantagem quanto ao seu 

enraizamento na cultura (DE SOUZA, 2002).  

A mudança de atitudes frente a inclusão facilita este 

processo, visto que, de acordo com Vygotski (1995) a 

constituição do sujeito é produto de interações sociais e 

históricas, o que nos permite compreender a deficiência 

também como produto social, visto que o conceito de 

deficiência diz respeito às restrições sociais impostas às 

pessoas que possuem variedade nas habilidades corporais. 

(SANTOS, 2008) 

Lima (1996; p.168)refere-se ao conceito de atitude como 

um estado de preparação mental ou neural que é organizado 

através da experiência e exerce influência nas respostas dos 
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indivíduos a todos os objetos ou situações com que se 

relaciona. As atitudes não surgem isoladamente, mas são o 

resultado da interação social, de processos de comparação, 

identificação e diferenciação que permitem situar a posição do 

indivíduo face aos grupos num contexto temporal e social. 

As atitudes sociais se definem em relação a um 

determinado alvo, referido por objeto atitudinal e constituído por 

algum objeto social, como uma categoria de pessoas ou uma 

instituição social. Assim, de acordo com Omote (2004), pode-

se falar em atitudes sociais em relação a pessoas com uma 

determinada deficiência ou em relação à inclusão.  

A compreensão do entendimento que as pessoas têm a 

respeito de um determinado problema ou grupo de pessoas 

serve de quadro de referência dentro do qual ocorrem 

comportamentos direcionados ao objeto atitudinal (ALTMAN, 

1981). Nesse sentido, é importante que haja a compreensão da 

deficiência como uma expressão da diversidade humana e seja 

promovida uma mudança na compreensão do corpo com 

deficiência como manifestação da diversidade corporal, o que, 

de acordo com Santos (2008), traz melhores instrumentos para 

o modo como a sociedade deve se organizar para promover 

justiça às pessoas com deficiência. 

Procuramos por meio desse estudo, através da utilização 

da linguagem dos jogos em ambiente escolar, ancorados no 

conceito de compensação social de Vygotsky, produzir um 

ambiente propício à inclusão de pessoas em situação de 

deficiência. O jogo, de acordo com Kishimoto (1994) tem um 

sentido dentro de um contexto e significa a emissão de uma 

hipótese, a aplicação de uma experiência ou de uma categoria 

fornecida pela sociedade, veiculada pela língua enquanto 

instrumento de cultura. Dessa forma, enquanto fato social, o 
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jogo assume a imagem, o sentido que cada sociedade lhe 

atribui. A gamificação, por sua vez, expressão que pode ser 

encontrada também com as expressões Gamefication ou 

FunTheory, em linhas gerais, consiste na utilização de 

elementos de jogos em contextos que não são de jogos, ou 

seja, o uso da lógica dos games aplicada a diferentes contextos 

sociais.( PIMENTA, 2013). 

Tendo em vista a importância da compensação social e 

a crescente atenção em relação aos recursos pedagógicos. 

Sabe-se que a aplicação de elementos utilizados no 

desenvolvimento de jogos eletrônicos, tais como estética, 

mecânica e dinâmica, vem sendo utilizado em contextos 

educacionais e podem ajudar na promoção de atitudes positivas 

frente a inclusão social. Tal utilização chama-se gamificação, 

cujo termo teve origem na indústria de mídia digital, tendo seu 

primeiro uso documentado em 2008. (DETERDING et al., 

2011). 

A falta de preparo de muitos educadores para lidar com 

crianças com necessidades especiais, o que muitas vezes pode 

gerar medo, sensação de incapacidade e impotência, bem 

como reforçar mecanismos de discriminação e segregação. 

Nesse sentido, a Psicologia Escolar deve contribuir para a 

preparação dos agentes envolvidos no processo de educação 

inclusiva, buscando, como demonstra Goldeberg (2013), atuar 

de maneira preventiva e também centrada na solução de 

problemas. 

A gamificação tem sido proposta como um novo caminho 

para o efetivo processo de ensino-aprendizagem. Este 

crescente interesse pode ser explicado, principalmente, pelo 

potencial da gamificação para influenciar, engajar e motivar 

pessoas. Vista como uma maneira mais eficaz de despertar a 
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motivação e o desejo de aprender dos alunos e, principalmente, 

das novas gerações, ela se dá por meio da utilização de 

abstrações e metáforas originárias da cultura e estudos de 

videogames em áreas não relacionadas a eles (KAPP, 2012). 

Vygotsky mostra o processo de formação social da 

mente, ao trabalhar com a complexidade de todos os fatores 

que impactam e afetam o processo de desenvolvimento e a 

constituição da personalidade da pessoa com deficiência, 

destacando o caráter humanizador da educação (DAINEZ & 

SMOLKA, 2014). Assim, sabe-se que as relações sociais e 

interpessoais acolhedoras em sala de aula podem constituir-se 

em um importante requisito para a construção de um ambiente 

educacional inclusivo, visto que “ o desenvolvimento cultural é 

a esfera principal de onde é possível a compensação da 

deficiência. Onde é impossível o desenvolvimento orgânico, ali 

está aberta de forma ilimitada a via do desenvolvimento cultural” 

(VYGOTSKI, 1995, 153). 

Em vista do papel crítico desempenhado pelos 

professores na promoção da educação inclusiva, a tarefa de 

prepará-los para trabalhar com os alunos sem necessidades 

educacionais especiais, inseridos em classes de ensino em 

companhia de alunos em situação de deficiência, tornou-se 

uma grande preocupação (SHADE E STEWART, 2001). 

Segundo Correia (2003), a inclusão valoriza as particularidades 

de cada aluno e atende a todos na escola sem nenhum tipo de 

discriminação.  

A Psicologia deve buscar se apresentar como um 

conhecimento científico capaz de demonstrar e compreender a 

dimensão subjetiva da experiência vivida na escola pelas 

camadas marginalizadas. Alguns pesquisadores e profissionais 

desta área enfatizam a necessidade de se repensar ações e 
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práticas profissionais mais comprometidas com a 

transformação social dos interesses da maioria da população 

(BOCK, 2003) 

A inclusão deve contemplar todas as crianças e jovens 

com necessidades educativas. Uma educação inclusiva 

desenvolve políticas, culturas e práticas que valorizam o 

contributo ativo de cada aluno para a construção de um 

conhecimento construído e partilhado e desta forma atingir a 

qualidade acadêmica e sócio cultural sem discriminação. 

Assim, uma Escola Inclusiva pressupõe uma escola centrada 

na comunidade, livre de barreiras (desde as arquitetônicas às 

curriculares), promotora de colaboração e de equidade. 

(RODRIGUES, 2006). 

A Educação especial (evolução de ensino especial) é, 

segundo o que foi dito, um conjunto de meios postos ao serviço 

das crianças e jovens com Necessidades educativas especiais 

para que eles tenham acesso às aprendizagens. A educação 

deve dar possibilidades:  “A educação das crianças com 

diferentes defeitos deve basear-se no fato de que 

simultaneamente com o defeito estão dadas também as 

tendências psicológicas de uma direção oposta; estão dadas as 

possibilidades de compensação para vencer o defeito e de que 

precisamente essas possibilidades se apresentam em primeiro 

plano no desenvolvimento de crianças e devem ser incluídas no 

processo educativo como sua força motriz” (VYGOTSKI, 1995, 

p. 32). 

O psicólogo pode atuar no cotidiano da inclusão escolar 

criando, em parceria com os educadores, novas formas de 

mediação qualificada, visando superar as barreiras vivenciadas 

pelo aluno com deficiência e os demais envolvidos no contexto 
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escolar. Dentre essas barreiras, aquelas de natureza atitudinal 

merecem especial enfoque pelo psicólogo. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi promover, 

por meio da utilização de um game desenvolvido especialmente 

a esse contexto, atitudes sociais positivas frente a inclusão em 

uma classe escolar da cidade de João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Participaram dessa pesquisa duas turmas de 3° ano do 

ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de João 

Pessoa. Desenvolveu-se um jogo de tabuleiro humano, ou seja, 

os participantes são os próprios pinos, cujo objetivo das equipes 

é ajudar a quatro alunos a chegarem até o ponto final, que é 

uma escola inclusiva. Os alunos representados no jogo são: 

Pedro, que é paraplégico e usa cadeiras de rodas; Eva, que tem 

baixa visão; Marcos, que é surdo, e Letícia ,que tem síndrome 

de down. Os participantes, divididos em quatro equipes devem 

escolher e ajudar um estudante a aprender. Para andar uma 

casa, é necessário solucionar uma situação problema que 

envolve aspectos dos cotidianos dos estudantes que devem ser 

adaptados a esses alunos.  

Agindo em congruência com o disposto nas resoluções 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, o início do projeto se 

deu após a autorização oficial da instituição, mediante a 

assinatura de um termo de responsabilidade assinado pelo 

diretor da instituição. Os participantes, alunos do 3 ano do 

ensino fundamental de duas salas de aula da cidade de João 

Pessoa, também foram devidamente informados acerca do 

caráter confidencial do estudo. Por meio de carta de 

apresentação dos pesquisadores e do projeto, foi realizado o 
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primeiro contato com a instituição. Em seguida à autorização, 

foi acordado com as professoras das turmas o melhor horário 

para os encontros. Adotou-se uma abordagem qualitativa, visto 

que esse tipo de abordagem tem forma descritiva, a fonte direta 

dos dados é o ambiente natural, tem como interesse maior o 

processo do que simplesmente o resultado, analisa os fatos de 

forma indutiva e o significado é de importância vital (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Além disso, valorizou-se as relações 

interpessoais e subjetivas, bem como houve frequente reflexão 

sobre as ações desenvolvidas no decorrer deste. 

No presente estudo, buscou-se especificamente 

colaborar com a mudança de atitudes frente a inclusão de 

alunos em situação de deficiência por meio de um jogo 

desenvolvido com o propósito de aproximar os participantes dos 

estudantes em situação de deficiência e possibilitar que 

proponham resoluções de situações-problemas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Organização e análise de dados, segundo Minayo (2003, 

p.43), deve-se descrever com clareza como os dados serão 

organizados e analisados. Como exemplo, a autora cita as 

análises de conteúdo, de discurso, ou análise dialética que são 

procedimentos possíveis para a análise e interpretação dos 

dados e cada uma destas modalidades preconiza um 

tratamento diferenciado para a organização e sistematização 

dos dados. Na sequência, está relatado cada etapa da 

intervenção e suas respectivas análises.  

No dia da intervenção, primeiro houve uma reunião com 

a Psicóloga da escola e com uma estagiária de psicologia para 

que o jogo fosse apresentado a elas e fosse possível entender 
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a dinâmica da escola. Posteriormente montou-se o jogo na sala 

de dança, por ser uma sala mais ampla, sem carteiras e 

confortável para as crianças.  Os estudantes da primeira turma 

foram chamados e apresentados para a estudante de psicologia 

responsável pela intervenção, assim como a segunda, após o 

intervalo.  

O início do jogo deu-se após a divisão das equipes e 

apresentação das regras. A equipe a iniciar foi a responsável 

por ajudar o personagem Pedro, que é paraplégico e usa 

cadeira de rodas. A primeira situação problema a ser resolvida 

era sobre o que poderia ser feito para que o percurso de sua 

casa até a escola pudesse ser facilitado. Em ambas as turmas, 

os participantes enfatizaram a necessidade de ônibus 

apropriados e rampas “ usar aqueles elevadores no ônibus e 

depois passar por rampas”.   

As equipes de Eva – que tem baixa visão –  falaram da 

importância de usar a bengala (Bastão de Hoover) e de ter 

alguém para ajudá-la, eles não falaram da utilização de sinais 

sonoros no transporte que pudesse auxiliar, quando foi 

perguntando se estes mecanismos seriam importantes, ambas 

as equipes disseram que sim.  

As equipes de Marcos, por sua vez, disseram que ele 

não teria grandes problemas, visto que enxergava e caso 

necessitasse se comunicar poderia fazê-lo por mímica. “ Ele 

pode ver quando chegar na escola, aí é só sair do ônibus”. 

Deixamos para falar com eles sobre a linguagem de Libras 

posteriormente. 

As equipes de Letícia falaram da importância da 

presença de outra pessoa ao seu lado, deixamos para falar 

da  possibilidade de que essas pessoas atinjam graus variados 

de independência e autonomia posteriormente, quando foi 
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perguntado, na segunda etapa do jogo o que poderia ser feito 

para ajudá-la a encontrar a sala da turma, no primeiro dia de 

aula, eles enfatizaram sempre a necessidade da ajuda, então  

falamos que é possível que uma pessoa com síndrome de down  

desenvolva habilidades que propiciem que realizem atividades 

cotidianas compatíveis com um desempenho satisfatório ou 

não, em diversos graus, mas que todos devem ser respeitados. 

(SAAD, 2003)  

As equipes de Pedro, disseram que “Para chegar na 

sala, está tudo bem para Pedro, aqui tem as rampas dá pra ele 

passar”. A escola de fato possui um desenho universal em sua 

estrutura física da parte externa. Quando questionados sobre o 

que precisava mudar na estrutura física da sala, ambas as 

equipes do personagem disseram que não havia necessidade 

de se mudar nada. “Ele pode ficar sentado assistindo a aula”. 

Entretanto, foi-se questionado como ele escreveria e os alunos 

refletiram que de fato precisariam de mesas e materiais 

adaptados e que na escola eles não possuíam.  

As equipes de Marcos, quando perguntados sobre o que 

deveria ser adaptado na sala falaram que “utiliza aquelas 

máquinas que escreve o que a pessoa fala”; “a professora tem 

que escrever no quadro o que falar”; “a gente faz mímica para 

eles entender”. Aproveitou-se a pergunta para falar da 

linguagem de libras e da importância de um intérprete.   

As equipes de Eva disseram que “ ela poderia escutar a 

aula e aprender “, entretanto, nenhuma das duas equipes falou 

dos livros em braile nem da possibilidade de que o professor 

trouxesse materiais táteis. O MEC, através da Circular 277/94, 

sugere algumas diretrizes para adequação estrutural e criação 

de condições que visem a facilitar o acesso dos usuários 
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portadores de deficiência como, por exemplo, o suprimento de 

livros em braile e de fitas gravadas. (SILVEIRA, 2000) 

Para que fosse finalizada a última etapa do jogo e eles 

chegassem com seus personagens até o ponto final (a escola), 

foi perguntado a eles o que eles, como estudantes, poderiam 

fazer para ajudar a esses alunos a tornarem-se membros 

efetivos e ativos da classe regular e fazerem parte da vida 

comunitária. 

As equipes de Pedro falaram que eles poderiam ajudá-lo 

a se locomover, que poderiam realizar atividades que ele 

pudesse participar e brincar durante o intervalo. As equipes de 

Marcos disseram mais uma vez que poderiam fazer mímicas, o 

que fez com que retomássemos a falar sobre a linguagem de 

libras. As equipes de Eva e Letícia, por sua vez, disseram que 

poderiam auxiliá-los em suas atividades. 

 

CONCLUSÕES  

 

No decorrer da realização desta pesquisa pode-se notar 

que os alunos dessa escola não possuem dificuldade em 

acolherem alunos em situação de deficiência, entretanto 

precisam aprender sobre suas necessidades para poderem 

integrá-los em suas vivências. O jogo trazido proporcionou que 

os participantes se colocassem nos lugares das pessoas com 

deficiência e permitiu que problematizassem acerca das 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. Flemming e 

Collaço de Mello (2003) falam de jogos em sala de aula e 

apontam a importância deles para a melhoria na aquisição do 

conteúdo. 

Vale mencionar que esse recurso deve ser adotado em 

sala de aula e que a aprendizagem de conteúdo poderá 
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acontecer de forma mais dinâmica, menos traumática, mais 

interessante. O jogo contribui para que o processo ensino-

aprendizagem seja produtivo e agradável tanto para o educador 

quanto para o educando. (FLEMMING; COLLAÇO DE MELLO, 

2003. P.85).  

Manter os alunos estimulados e interessados é um dos 

principais desafios encontrados pelos educadores e instituições 

de ensino. Principalmente hoje, quando é necessário competir 

com a tecnologia. Os jogos prendem a atenção do aluno e faz 

com que ele tenha mais interesse pelo assunto trabalhado pelo 

professor, também como, dar ao aluno a possibilidade de 

desenvolver seu raciocínio para resolver os problemas 

propostos no jogo. Ele traz o aluno mais próximo do conteúdo 

trabalhado pelo professor.  

A atividade lúdica geralmente proporciona  maior 

absorção do conteúdo abordado e maior interação entre os 

estudantes, visto que o cotidiano em sala de aula muitas vezes 

é desgastante e repetitivo, o que gera distrações e desânimos 

por parte dos dicentes. Em relação a absorção a longo prazo, 

têm-se observado que essas atividades, por mexerem também 

com os aspectos emocionais, proporcionam melhor retenção do 

conteúdo nelas abordados.  

Assim, o jogo construído pôde aproximar os alunos do 

cotidiano das pessoas em situação em deficiência e permitiu 

com que vivenciassem as dificuldades que um ambiente 

inadequado impõe a essas pessoas e pudessem pensar em 

soluções.  Usar a gamificação em sala de aula ou em ambientes 

de educação que ocorrem à distância para estimular o 

aprendizado, prender a atenção do aluno ou ensinar algum 

tema mais complexo, pode trazer para os alunos uma realidade 

com a qual eles já estão familiarizado. 
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Mesmo frente às limitações, considere-se que este 

trabalho cumpriu com o propósito de levar a cabo um programa 

de intervenção, com o intuito de fazer com que os estudantes 

mudassem suas atitudes sociais frente a pessoas em situação 

de deficiência. Atribuí-se a este estudo relevância no âmbito de 

comportamentos de ajuda e valores, trazendo contribuições 

para estudos que desenvolvam e viabilizem conscientização 

sobre a temática dentro do contexto escolar. 

Em intervenções futuras espera-se manter aquelas que 

apresentaram resultados positivos e corrigir as falhas desse 

projeto. Por exemplo, espera-se poder agregar as técnicas 

interventivas aqui realizadas, tal como jogos, a novas técnicas 

que têm se mostrado eficazes em outros estudos. Também se 

espera contar com mais tempo para a realização das 

intervenções, bem como verificar se houve mudanças em 

diferentes períodos de tempo, a fim de saber se esta se deu a 

curto, médio ou longo prazo. 
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RESUMO: A atenção psicossocial tem como destaque uma 
rede de cuidados que contempla a Atenção Básica em saúde, 
partindo da inferência das diversas problemáticas em saúde 
mental que pode ser solucionado nesse nível de assistência. 
Nessa perspectiva, foram instituídos os Centros de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad), que oferecem 
atenção a usuários, a proposta é atender suas múltiplas 
necessidades visando os cuidados integrais, com ações 
terapêuticas preventivas de promoção, reabilitação psicossocial 
e redução de danos. Trata-se de um estudo exploratório e 
descritivo. A população estudada foi composta por profissionais 
e usuários da atenção psicossocial em um município do litoral 
Paraibano. Utilizou-se como instrumento de coleta um 
questionário para identificar o perfil dos participantes da 
pesquisa, contendo características como: sociodemográficos e 
condições de saúde. Constou-se no estudo comprometimentos 
da qualidade de vida dos indivíduos oriundos de situações de 
dependência ou que já estiveram em dependência do 
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alcoolismo e/ou drogas, esses dados servem de subsídios para 
o desenvolvimento e planejamento de ações preventivas. 
Quanto à fisioterapia, a sua contribuição implica em múltiplos 
benefícios envolvendo funções do corpo e qualidade de vida 
proporcionando que o usuário tenha uma percepção diferente 
de si mesmo e do mundo, a mesma ganha relevância na equipe 
de saúde mental transformando-a em uma profissão que traz 
somatória terapêutica. 
Palavras-chave:Fisioterapia. Qualidade de vida. Reabilitação 

psicossocial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O transtorno mental e comportamental é conceituado 

como sendo uma doença com manifestação psicológica 

correlacionada a algum comprometimento funcional, resultante 

de disfunções biológica, social, psicológica, genética, física ou 

química, causando prejuízos no desempenho global do 

individuo tanto no âmbito pessoal como no social, ocupacional 

e familiar (SANTOS; SIRQUEIRA, 2010). 

A Reforma Psiquiatra é um processo político e social 

complexo, compreendida como um conjunto de transformações 

de práticas, saberes, valores culturais e sociais, inscrita em um 

contexto internacional de mudanças pela superação da 

violência asilar (BRASIL, 2005a). É um processo que tem como 

objetivo a desinstitucionalização, a inclusão social e que produz 

uma rede assistencial de atenção psicossocial que supera e 

substitui os hospitais psiquiátricos, o qual se preocupa com os 

indivíduos que são entendidos como sujeitos de direitos e de 

desejos, cidadãos singulares que protagonizam seus modos de 

viver (BRASIL, 2010b).  
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A atenção psicossocial tem como destaque uma rede de 

cuidados que contempla a Atenção Básica em saúde, partindo 

da inferência das diversas problemáticas em saúde mental que 

pode ser solucionado nesse nível de assistência (BARBOSA; 

SILVA, 2014). Nessa perspectiva, foram instituídos os Centros 

de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad), 

onde oferecem atenção diária a usuários que fazem uso nocivo 

de álcool e outras drogas, sendo os atendimentos individuais ou 

em grupo, no qual, a proposta é atender suas múltiplas 

necessidades e vulnerabilidades visando os cuidados integrais, 

com ações terapêuticas preventivas, de promoção, reabilitação 

psicossocial e redução de danos (BRASIL, PORTARIA Nº 336, 

2002). E em concordância com as recomendações da III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, que o Ministério da 

Saúde passa a implementar o Programa Nacional de Atenção 

Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas, 

reconhecendo o problema do uso prejudicial de substâncias 

como importante problema da saúde pública (BRASIL, 2005a). 

Estima-se que uma em cada quatro pessoas sofrem com 

transtornos mentais no mundo e, no Brasil, cerca de 47.500.000 

pessoas sofrem ou sofrerão algum tipo de transtorno mental, 

procedendo 12% da carga global de doenças (WHO, 2001). Na 

região Nordeste, os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, 

Alagoas e Paraíba contam com aproximadamente 32 milhões 

de pessoas, onde, poderiam existir ali cerca de 3,5 milhões de 

indivíduos com transtornos mentais e transtornos resultantes de 

usos de substâncias psicoativas (PITTA; COUTINHO; ROCHA, 

2015). 

O alto índice da deterioração do funcionamento mental 

decorrente do consumo de substâncias psicoativas, sendo elas 

o uso prejudicial e/ou dependência de álcool e outras drogas, 
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são singularmente significativas em termo de saúde pública, 

visto que já representa quatro das dez principais causas de 

incapacidade em todo mundo (PAULI; CAMPOS, 2016). Neste 

caso parte dessa população descrita necessita de algum 

tratamento ou manifesta algum quadro clínico que demanda de 

ações do sistema de saúde, o que acarreta tanto sofrimento 

humano como prejuízos econômicos (MARQUES; MÂNGIA, 

2009).  Sendo assim a rede de serviços de saúde mental deve 

trabalhar com a lógica de território, de forma integrada aos 

demais serviços de saúde, fortalecendo e ampliando as ações 

da Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Mental na 

Atenção Básica e Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(BRASIL, 2010b). 

De acordo com Pauli e Campos (2016) o 

comprometimento cognitivo pode advir do transtorno mental, 

onde na grande maioria, os indivíduos com déficits na saúde 

mental desenvolvem também limitações físicas, sendo 

características das manifestações, as alterações na estrutura 

corporal e no movimento, tais como dificuldades na execução 

dos movimentos, tensões e rigidez muscular crônica, alterações 

posturais, padrão anormal de respiração e prejuízo da 

expressão corporal. Em razão da presença dessas disfunções 

corporais decorrente do transtorno mental ou até pela ação 

prolongada de fármacos psicotrópicos acometem 

consideravelmente na realização de práticas diárias e nas 

relações interpessoais (SILVA; PEDRÃO; MIASSO, 2012). 

O fisioterapeuta por ser um profissional cujo objeto de 

estudo é o movimento humano e que possui ampla visão na 

funcionalidade humana, que atua na prevenção, promoção e na 

reabilitação dos usuários portadores de transtornos mentais e 

potencializa o trabalho multidisciplinar para a inserção desses 
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indivíduos no seu contexto social. Diante do exposto, o presente 

estudo levantou a seguinte problemática: “Qual a contribuição 

da fisioterapia diante do perfil dos usuários e profissionais 

inseridos na atenção psicossocial?”. Para responder esse 

questionamento o estudo teve como objetivo investigar o perfil 

dos usuários e profissionais e a contribuição fisioterapêutica na 

atenção psicossocial álcool e drogas em um município do litoral 

paraibano. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo. A 

pesquisa foi realizada em um Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS AD) de um município do litoral 

paraibano, no período de Outubro e Novembro de 2018. O 

público alvo da pesquisa foi composto por todos os profissionais 

e os usuários do Centro de Atenção Psicossocial investigado. 

Foram incluídos na pesquisa os usuários que recebiam 

atendimento fisioterapêutico com idade igual ou superior a 18 

anos e os profissionais da equipe interdisciplinar e que 

aceitaram participar do estudo. Enquanto que os profissionais 

que no período da coleta de dados estavam afastados de suas 

atividades, por licença ou férias, não foram incluídos do estudo, 

assim como os usuários que não recebiam atendimento 

fisioterapêutico e apresentaram idade inferior ao critério de 

inclusão. 

Foram entrevistados 20 participantes, sendo 10 

profissionais e 10 usuários. Foi adotado o critério de saturação 

de resposta para definição do tamanho da amostra.  Utilizou-se 

como instrumento de coleta, um questionário para identificar o 

perfil dos participantes da pesquisa, contendo características 
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como os sociodemográficos e de condições de saúde e em 

seguida foi realizada uma entrevista semiestruturada elaborada 

pelo pesquisador relacionado à atuação da fisioterapia na 

atenção psicossocial para o profissional da área.  

Os dados coletados foram tabulados em uma planilha do 

Microsoft Excell, gerando um banco de dados o qual foram 

organizados em tabelas pelo Programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 para analisar a 

estatística descritiva, por meio das frequências absolutas e 

relativas e à luz de literatura pertinente ao tema do estudo. 

Quanto aos aspectos éticos, foi garantida a preservação 

do anonimato aos participantes, bem como o direito de 

desistência a qualquer momento, sem ônus ou prejuízo de 

qualquer natureza. Aos que aceitaram participar da pesquisa foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para confirmação da participação do individuo, 

respeitando os critérios éticos de pesquisa com seres humanos 

estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), assim como seguiu os preceitos éticos da lei nº 

10.741/03 sendo referente ao Estatuto do Idoso assegurando 

os direitos de liberdade e dignidade às pessoas com idade igual 

ou superior a 60 anos. A pesquisa foi submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIPÊ, com CAAE: 

91376218.4.0000.5176. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 apresenta as características gerais dos 

usuários do CAPS AD no município investigado. A amostra foi 

composta, em sua totalidade, por homens (100%), com 

prevalência da faixa etária entre 30 a 39 anos (60%), na qual 
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obteve-se uma média de 44,8 anos de idade. Em relação à 

escolaridade, 90% dos entrevistados possuem ensino 

fundamental incompleto. Sobre a situação trabalhista (40%) 

estão desempregados, (30%) empregados e (20%) afastados, 

recebendo beneficio pelo INSS.  

Quanto à via de acesso ao serviço, 80% relataram ter 

sido de forma espontânea. Em relação ao período de 

acompanhamento, os usuários estão no serviço a mais de 60 

meses (50%), até 12 meses (30%) e entre as faixas de 13 a 24 

meses e 25 a 60 meses, respectivamente (10%), no qual a 

média do tempo de acompanhamento no CAPS AD foi de 53,3 

meses.  

Sobre as comorbidades e hábitos de vida, 30% 

apresentaram Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 10% tem 

sequelas de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Sendo 70% 

sedentários; etilistas ou ex-etilistas, 50%; ex-tabagistas 40% e 

tabagistas apenas 10%.  Quanto ao uso de drogas ilícitas, 

apresentaram abandono da cocaína, crack e maconha 40% e 

30%, respectivamente, e apenas 10% ainda é usuário ativo da 

maconha. 

No presente estudo, observou-se que a amostra está 

fortemente associada a adultos do sexo masculino e ao baixo 

nível de escolaridade, na qual, em algum momento já estiveram 

ou estão em situação de dependência de álcool e outras 

drogas. Diante disso, estudos apontam que o uso e abuso de 

álcool ainda é estatisticamente predominante para o sexo 

masculino, embora a incidência e aumento do sexo feminino 

sejam crescentes com a atualidade, trazendo consequências no 

aspecto social, físico e psíquico (ZOTESSO; PAIVA; 

MARQUES, 2018). Sabe-se também que o consumo nocivo de 

álcool entre homens pode ser parcialmente explicado pelo 
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reforço do consumo pelos grupos, além de ser uma de suas 

formas de diversão, bem como uma maneira de estabelecer ou 

manter interações sociais com outros de seu entorno (ABREU 

et al., 2012).  

 

Tabela 1 – Características gerais dos usuários do CAPSAD. 

 n % 

Sexo   

Masculino 10 100 

Faixa etária   

18 a 29 anos 2 20,0 

30 a 39 anos 6 60,0 

40 a 49 anos 2 20,0 

Estado civil   

Solteiro 2 20,0 

Divorciado 6 60,0 

União estável 2 20,0 

Escolaridade   

Fundamental incompleto 9 90,0 

Médio incompleto 1 10,0 

   

Situação trabalhista   

Aposentado 1 10,0 

Empregado 3 30,0 

Desempregado 4 40,0 

Afastado, recebendo benefício pelo INSS 2 20,0 

Acesso ao CAPSAD   

Demanda espontânea 8 80,0 

Outro 2 20,0 

Tempo de acompanhamento no CASPAD   

Até 12 meses 3 30,0 
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Entre 13 e 24 meses 1 10,0 

Entre 25 e 60 meses 1 10,0 

Mais de 60 meses 5 50,0 

Comorbidades   

Hipertensão arterial sistêmica 3 30,0 

AVE 1 10,0 

Hábitos de vida   

Sedentário 7 70,0 

Etilista 5 50,0 

Ex etilista 5 50,0 

Tabagista 2 20,0 

Ex tabagista 4 40,0 

Uso de drogas ilícitas   

Usuário de maconha 1 10,0 

Ex usuário de maconha 3 30,0 

Ex usuário de cocaína 4 40,0 

Ex usuário de crack 4 40,0 

   

Total 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Com relação à escolaridade, a literatura tem 

demonstrado tendência de maiores taxas de dependência 

alcoólica em grupos sociais com baixa escolaridadee que ela 

também pode ser fator importante no envolvimento de pessoas 

com o uso abusivo (ABREU et al., 2012). E esse consumo, 

segundo Ferreira et al. (2013) está associado a pobreza, 

desemprego e a ausência de vínculos familiares, na tentativa 

de enfrentar as adversidades da vida.  

Quanto à idade, pesquisas apontam que o álcool e o 

tabaco são as drogas mais precocemente usadas, 
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principalmente quando ocorre na adolescência. Entretanto, a 

maconha é a droga de iniciação eleita entre as ilícitas, com 

início entre 12 e 16 anos de idade, porém, possam iniciar com 

drogas mais fortes (SILVA et al., 2014). Almeida (2011) 

completa que em diversos estudos têm demonstrado que a 

grande maioria dos que virão a tornar-se dependentes usou 

drogas pela primeira vez entre os 14 e os 18 anos.  

Brusamarello et al. (2010) corrobora com o pensamento 

de que o uso de drogas, na maioria das vezes, se inicia no 

período da adolescência, visto que o individuo está passando 

por mudanças de comportamento e personalidade e que as 

mesmas são capazes de modificar o funcionamento neuronal 

com consequente alteração de desempenho das funções 

cerebrais e de processos de pensamento, sensopercepção, 

atenção, concentração, memória, sentimentos, emoções, 

coordenação motora, nível intelectual e outros. 

Diante do exposto, Loiola (2014) compreendeu a 

dependência de substâncias como um complexo de questões 

cognitivas, fisiológicas e comportamentais, no qual revelam-se 

a partir do uso ininterrupto de substâncias químicas que se 

mantem independentemente da consciência do individuo sobre 

problemas associados e decorrentes do uso delas. Conclui-se 

que as drogas psicoativas atingem o sistema nervoso central 

(SNC) visando mudanças sobre o humor, pensamento e 

comportamento (ALMEIDA; BRESSAN; LACERDA, 2011).  

Nessa perspectiva, o fisioterapeuta é um potencial aliado 

para exercer um impacto positivo sobre a função do individuo, 

resultando em mudanças nos aspectos físicos, cognitivos e 

sociais (MORALEIDA; NUNES, 2013). Daltro e Garcia (2016), 

além dos atendimentos individuais, o fisioterapeuta pode 

contribuir em âmbito coletivo, por meio de grupos específicos 
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relacionados ao cuidado em saúde mental, como os que se 

referem ao tabagismo ou alcoolismo, onde há prevenção de 

agravos à saúde promovidos pelo uso/abuso de substâncias 

psicoativas, no qual pode promover intervenções por meio de 

técnicas fisioterapêuticas, mas trabalhar a redução de danos 

também é uma estratégia importante a ser adotada. Estes 

autores ainda acrescentaram que na saúde mental, a 

fisioterapia é uma área que merece atenção, podendo 

contribuir, além da reabilitação, na conscientização do 

movimento e exercendo seu papel de agente promotor de 

saúde e colaborar para o desenvolvimento humano bem 

sucedido.  

Quanto a variável de acesso ao CAPS AD, o índice 

significativo de usuários entrando no serviço por demanda 

espontânea vai de acordo com alguns dos princípios básicos da 

Reforma Psiquiátrica, tendo na concepção porta aberta “uma 

diretriz central dos serviços territoriais e um dos princípios que 

compõe a estratégia de produção de saúde mental comunitária, 

coletiva e territorial” (NICÁCIO; CAMPOS, 2005). 

Os dados demonstram uma articulação importante do 

serviço com as redes de atenção e com a sociedade, mas torna-

se necessário aperfeiçoar esse processo, principalmente 

visando atender a demanda das comorbidades trazidas pelos 

usuários tornando imprescindível o encaminhamento do 

usuário para atendimento em conjunto com as demais 

estratégias de atenção em saúde, visando o principal objetivo 

desta interlocução entre os setores que está na acessibilidade 

do usuário na rede de cuidados preventivos à saúde, na 

promoção de maior qualidade de vida e no atendimento 

humanizado (FARIA; SCHNEIDER, 2009) quando necessário.  
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Como descrito no presente estudo, 30% dos usuários 

possuem diagnostico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).  

O uso crônico da substancia pode causar alterações 

comportamentais e desordens mentais, como agressividade, 

conflitos familiares, depressão, além de manter relação com 

doenças, como a hipertensão arterial, gastrite, cirrose e outras 

(ABREU et al., 2012). Alguns dos fatores de risco para HAS 

mencionados no estudo de Machado; Pires; Lobão (2012) são 

sexo/gênero, fatores socioeconômicos, ingestão de álcool, 

tabagismo e o sedentarismo, sendo esses fatores relacionados 

diretamente com os resultados encontrados na presente 

pesquisa. 

Referente à idade e gênero, Machado; Pires; Lobão 

(2012) completa que o masculino é o mais afetado pela doença 

até os 50 anos de idade, assim como os fatores 

socioeconômicos podem estar interligados ao controle dos 

níveis pressóricos, visto que, o nível de escolaridade é 

inversamente proporcional à hipertensão, ou seja, quanto maior 

o grau de instrução, menores os índices de hipertensão. Quanto 

ao alcoolismo, sabe-se que está relacionado à hipertensão 

devido ao aumento da pressão arterial em 2 mmHg a cada 30ml 

de álcool etílico ingerido, já o tabagismo segundo Moreno; 

Toledo; Fonseca (2004) a nicotina presente no cigarro causa o 

aumento do trabalho cardíaco, a disfunção do endotélio capilar, 

a liberação de catecolaminas e a hiper-reatividade vascular 

aumentando por consequência, a pressão arterial. Drummond 

(2012), relata que  sedentarismo absoluto da população é 

preocupante como fator de risco, sendo delineado como um 

problema de saúde pública e epidemiológica. 

A fisioterapia apresenta objetivos profiláticos e 

terapêuticos, visando reduzir o impacto físico e psicossocial das 
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condições incapacitantes e limitantes que acometem o 

indivíduo, objetivando assim restaurar e aumentar a capacidade 

funcional, de modo que se obtenha considerável qualidade de 

vida e do prognóstico (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2002) 

Drummond (2012), relatou que o profissional 

fisioterapeuta  pode  contribuir  de  forma  significativa  na  

prevenção  e  tratamento  da HAS,  com  prevenção  de  agravos  

por  meio  de  atividade  física,  em  especial  os exercícios 

aeróbicos; cinesioterapia e medidas ou orientações. Bandeira; 

Castro; Vial (2015) completa que a fisioterapia coletiva 

possibilita e incentiva a atuação também  no  controle  de  risco,  

ou  seja,  no  controle  de  fatores  que potencialmente podem 

contribuir para o desenvolvimento da doença. 

A tabela 2 apresenta as características gerais desses 

profissionais. A população da pesquisa foi composta, em sua 

maioria, por mulheres (60%), com prevalência da faixa etária 

entre 30 a 39 anos (50%), no qual se obteve uma média de 30,9 

anos de idade. Quanto ao tempo de atuação no serviço, 80% 

dos profissionais estão atuando em um período de até 12 

meses, 10% nas faixas de 13 a 24 meses e entre 25 a 60 

meses, no qual a média do tempo de atuação foi de 9,2 meses.   

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool de Drogas 

atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam 

intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool 

e outras drogas, e outras situações clínicas que impossibilitem 

estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida, sendo 

indicado para municípios ou regiões de saúde com população 

acima de 70 mil habitantes. A equipe mínima preconizada é: 1 

médico psiquiatra; 1 médico clínico responsável pela triagem; 1 

enfermeiro com formação em saúde mental; 4 profissionais de 



O PERFIL DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS E A CONTRIBUIÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 
 

nível superior e 6 profissionais de nível médio (BRASIL, 2015a). 

A amostra do presente estudo compreendeu os profissionais de 

saúde que compõem a equipe multidisciplinar do CAPS ad, 

sendo constituída no momento da pesquisa por: médico 

psiquiatra (1), farmacêutico (1), psicólogas (2), assistente social 

(1), educadora física (1), fisioterapeuta (1), nutricionista (1), 

enfermeira (1) e técnico de enfermagem (1). 

 

Tabela 2 – Características gerais dos profissionais do 

CAPSAD. 

 N % 

Sexo   

Feminino 6 60,0 

Masculino 4 40,0 

Faixa etária   

18 a 29 anos 4 40,0 

30 a 39 anos 5 50,0 

40 49 anos 1 10,0 

Tempo de atuação profissional no CASPAD   

Até 12 meses 8 80,0 

Entre 13 e 24 meses 1 10,0 

Entre 25 e 60 meses 1 10,0 

   

Total 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Nessa perspectiva, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com o profissional fisioterapeuta que atua na 

atenção psicossocial há três meses. Uns dos questionamentos 

da entrevista foram referentes à visão da atuação 

fisioterapêutica no âmbito da atenção psicossocial e quais 
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seriam os benefícios/vantagens para os usuários. O mesmo 

relatou que: 

 
Assim a proposta é tentar melhorar a qualidade de 

vida de alguns usuários, porque a gente sabe que 

só pode está atuando com aqueles determinados 

usuários que tem limitações maiores do que os 

demais. Eu tenho também uma oficina em grupo que 

é sobre coordenação motora e atendo individual 

aqueles que têm mais limitações funcionais. Eu 

acho sim que fisioterapia traz beneficio para saúde 

mental porque você estando reabilitado fisicamente 

o seu lado emocional, o aspecto psicossocial 

também estará (Profissional fisioterapeuta; 03 

meses de atuação no serviço). 

 

De acordo os resultados encontrados na caracterização 

do perfil dos usuários mostrados na Tabela 1 e a presença do 

profissional fisioterapeuta no serviço, citado na Tabela 2 e sua 

percepção mediante ao seu processo de trabalho, vale ressaltar 

ainda a importância da contribuição para o serviço, visto que o 

consumo de substâncias psicoativas acarretam transtornos 

mentais e comportamentais e trazem comorbidades para esses 

usuários. Rezende et al. (2009) explicaram que a fisioterapia 

tem como proposito o estudo do movimento humano em todas 

as suas formas de expressão e potencialidades, tanto nas suas 

alterações patológicas, quanto nas suas repercussões 

psíquicas e orgânicas, com objetivos de preservar, manter, 

desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, sistema ou 

função.  

  Mannrich (2014) corroborou ressaltando que o objetivo 

geral da fisioterapia na Saúde Mental é assegurar ao paciente 

a manutenção do estado de saúde, a reabilitação de sua 
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capacidade funcional, reconstruindo sua integridade física, 

social e mental, viabilizando o aumento na independência e 

qualidade de vida do paciente. 

Diante disso, a psicomotricidade é uma importante aliada 

à saúde mental, pois o uso da psicomotricidade como forma 

terapêutica auxilia na organização do sujeito, para ele se 

perceber como ser pensante, com deveres e direitos sociais, na 

comunicação e na expressão do mesmo perante o mundo, na 

expressão de seus medos, angustias e dúvidas, fortalecendo a 

identidade do sujeito e sua ressocialização (ALBUQUERQUE, 

2010). 

 Logo, a interação entre técnicas fisioterapêuticas e a 

psicomotricidade pode tornar o tratamento mais efetivo e 

significativo tanto para o paciente como para o fisioterapeuta, 

uma vez que permite ao profissional a observação dos aspectos 

afetivo e emocional, a avaliação da imagem corporal, a 

percepção espacial, a espontaneidade do individuo durante a 

avaliação e tratamento (SOUZA; GODOY, 2008) 

Com relação ao tempo de atuação dos profissionais no 

serviço, o estudo mostrou que se obteve uma média de 9,2 

meses de atuação, o qual subentende-se que há uma grande 

rotatividade de profissionais no serviço. A rotatividade pode 

comprometer a efetividade do modelo e prejudicar a qualidade 

da assistência e a satisfação dos usuários. Também pode estar 

associada à baixa política salarial, precárias condições de 

trabalho, exigência de carga horária integral e baixas condições 

de progressão profissional (MENDONÇA et al., 2010). Trata-se 

de um problema pertinente tendo em vista a sua relevância e 

viabilidade perante as dificuldades enfrentadas pelo SUS no 

recrutamento, provimento e fixação de profissionais de saúde. 

(OLIVEIRA et al., 2015).De acordo com Seidl et al., (2014) a 
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oferta de educação permanente aos profissionais também se 

constitui em uma ferramenta potente de gestão do trabalho, 

contribuindo não apenas para valorização e satisfação do 

trabalhador como também para maior qualificação do processo 

de trabalho. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram responder a 

questão norteadora da pesquisa, que consiste em investigar o 

perfil dos usuários e profissionais e a contribuição 

fisioterapêutica na atenção psicossocial álcool e drogas do 

município do litoral paraibano. Desse modo, os resultados 

obtidos no estudo constataram comprometimentos a qualidade 

de vida dos indivíduos oriundos de situações de dependência 

ou que já estiveram em dependência do alcoolismo, além de 

estar associado a outras drogas, o qual, esse dado serve de 

subsídios para o desenvolvimento e planejamento de ações 

preventivas ao consumo abusivo de substâncias psicoativas 

(SPA). Neste sentido, ressalta-se a importância da atuação 

interprofissional para o planejamento execução de ações 

integrais voltadas para as necessidades dos usuários, tendo 

como ponto de partida a organização de reuniões entre a 

equipe multiprofissional da atenção psicossocial. 

Apesar da incidência do uso nocivo das SPA no estudo 

ter sido entre usuários adultos na faixa etária de 30 a 39 anos, 

sabe-se que o início do consumo de álcool e drogas geralmente 

começam precocemente no período da adolescência, o que 

leva a refletir sobre a necessidade de ações preventivas 

voltadas para esse grupo de maior vulnerabilidade, incluindo 

ações e parcerias com escolas do ensino médio e 
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principalmente fundamental e de baixa renda, para que possa 

ampliar as informações de educação em saúde. 

O estudo aponta também a incidência de alta rotatividade 

dos profissionais, variável essa que pode vir a diminuir a 

qualidade do serviço e aumentar a insatisfação dos usuários, 

sendo assim necessárias estratégias da gestão para a fixação 

desses profissionais, sejam elas por via da educação 

permanente em saúde ou melhoria salarial.   

Quanto ao profissional fisioterapeuta, a sua contribuição 

implica em múltiplos benefícios envolvendo funções do corpo, 

desempenho, disposição, qualidade de vida, minimiza fatores 

de riscos para comodidades, relaxamento proporcionando que 

o usuário tenha uma percepção diferente de si mesmo e do 

mundo. Assim, o fisioterapeuta contribui para a reconstrução de 

aspectos psíquicos e físicos do usuário, na qual as sensações 

sentidas são diferenciadas a sensações vivenciadas pelo uso 

do álcool e/ou de outras drogas. Portanto, constata-se que a 

fisioterapia ganha relevância na equipe de saúde mental, 

transformando-a em uma profissão que traz somatória 

terapêutica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABREU, A. M. M. et al. Consumo nocivo de bebidas alcoólicas entre 
usuários de uma Unidade de Saúde da Família. Acta Paulista de 
Enfermagem v. 25, n. 2, p. 291–295, 2012. 
ALBUQUERQUE, Kelly Moreira. Diálogos entre Psicomotricidade e Saúde 
Mental: Uso do corpo como proposta terapêutica. Cadernos Brasileiros 
de Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental Health, v. 2, n. 4-5, p. 183-
195, 2010. 
ALMEIDA, N. D. Uso de álcool, tabaco e drogas por jovens e adultos da 
cidade de Recife. Psicologia Argumento, v. 29, n. 66, 2017. 
ALMEIDA, P. P.; BRESSAN, R. A.; LACERDA, A. L. T. Neurobiologia e 
neuroimagem dos comportamentos relacionados ao uso de substâncias 



O PERFIL DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS E A CONTRIBUIÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 
 

psicoativas. Diehl et al. Dependência Química: Prevenção, tratamento e 
políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
BANDEIRA, A. C.; CASTRO, P. A.; VIAL, D. S. Contribuição do profissional 
fisioterapeuta na melhoria da qualidade de vida de pessoas 
hipertensas. REVISTA FAIPE, v. 5, n. 1, p. 79-89, 2017.  
BARBOSA, É. G.; SILVA, E. A. M. Fisioterapia na Saúde Mental: Uma 
revisão de literatura. Revista Saúde Física & Mental-ISSN 2317-1790, v. 
3, n. 2, p. 12-30, 2014. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. 
Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma psiquiátrica e politica de 
saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional 
de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. 
OPAS. Brasília, novembro de 2005a. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Conselho 
Nacional de Saúde. Relatório Final da IV Conferência Nacional de 
Saúde Mental – Intersetorial. Brasília: Ministério da Saúde, 2010b. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS 336, de 19 de fevereiro de 
2002. Estabeleceu CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II. 
Disponível em: 
<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/39_Portaria_336_
de_19_02_2002.pdfsite>. Acesso em: 21abril. 2018.  
BRUSAMARELLO, T. et al. Papel da família e da escola na prevenção do 
uso de drogas pelo adolescente estudante. Ciência, Cuidado e Saúde, v. 
9, n. 4, p. 766-773, 2010. 
DALTRO, M.C.S.L; GARCIA, V.V.C.G. Fisioterapia na Saúde Mental. 
Patos, PB: FIP, 2016 
DRUMMOND, A. A fisioterapia em pacientes hipertensos da Estratégia 
Saúde da Família no Recanto das Emas–Distrito Federal. Revista 
Eletrônica Gestão e Saúde, n. 2, p. 494-509, 2012. 
IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Em pauta: Revista 
Brasileira de Hipertensão: 2002; 9 (4) p.361-415.  
FERREIRA, L. N. et al. Prevalência e fatores associados ao consumo 
abusivo e à dependência de álcool. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, p. 
3409-3418, 2013. 
FARIA, J. G.; SCHNEIDER, D. R.. O perfil dos usuários do CAPSad-
Blumenau e as políticas públicas em saúde mental. Psicologia & 
Sociedade, v. 21, n. 3, p. 324-333, 2009. 
LOIOLA, M. V. A. B. de. Avaliação neuropsicológica no contexto do 
transtorno do uso de substâncias: uma proposta de um programa de 
intervenção. 2014. 
MARQUES, A. L. M.; MÂNGIA, E. F. O campo de atenção à saúde de 
sujeitos com problemáticas decorrentes do uso de álcool: apontamentos 



O PERFIL DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS E A CONTRIBUIÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 
 

para a formulação de práticas de cuidado. Revista de Terapia 
Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 20, n. 1, p. 43-48, 2009. 
MACHADO, M. C.; PIRES, C. G. S.; LOBÃO, W. M. Concepções dos 
hipertensos sobre os fatores de risco para a doença. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 17, p. 1365-1374, 2012. 
MANNRICH, G. A Saúde Mental e as Questões de Reabilitação Física, 
Abr. 2014. Disponível em: < 
http://www.crefito10.org.br/conteudo.jsp?idc=1823> Acesso em: 23 de out 
de 2018.  
MENDONÇA, M. H. M. de et al. Desafios para gestão do trabalho a partir 
de experiências exitosas de expansão da Estratégia de Saúde da 
Família. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, p. 2355-2365, 2010. 
MORALEIDA, F. R.; NUNES, A. C. L. CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: 
PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO DA FISIOTERAPÊUTICA. Fisioterapia & 
Saúde Funcional, v. 2, n. 1, p. 3-5, 2013. 
Moreno Júnior H, Toledo JCY, Fonseca FAH. Hipertensão refratária e 
tabagismo. Rev. Bras. Hipertens. 2004; 11(4):256-261.  
NICÁCIO, F.; CAMPOS, G. W. Instituições de" portas abertas": novas 
relações usuários-equipes-contextos na atenção em saúde mental de base 
comunitária/territorial. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade 
de São Paulo, v. 16, n. 1, p. 40-46, 2005. 
OLIVEIRA, C. M. et al. Avaliabilidade do Programa de Valorização do 
Profissional da Atenção Básica (PROVAB): desafios para gestão do 
trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, p. 2999-3010, 2015. 
PITTA, A. M. F.; COUTINHO, D. M.; ROCHA, C. C. M. Direitos Humanos 
nos Centros de Atenção Psicossocial do Nordeste do Brasil: um estudo 
avaliativo, tendo como referência o QualityRights-WHO. Saúde em 
Debate, v. 39, p. 760-771, 2015. 
PAULI, K.; CAMPOS, R. A inserção do fisioterapeuta na equipe 
multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial. Fisioterapia & Saúde 
Funcional, v. 5, n. 1, p. 14-22, 2016. 
REZENDE, M.de et al. A equipe multiprofissional da'Saúde da Família': 
uma reflexão sobre o papel do fisioterapeuta. Ciência & Saúde Coletiva, 
v. 14, p. 1403-1410, 2009. 
SANTOS, É. G.; SIQUEIRA, M. M. Prevalence of mental disorders in the 
Brazilian adult population: a systematic review from 1997 to 2009. Jornal 
Brasileiro de Psiquiatria, v. 59, n. 3, p. 238-246, 2010. 
SEIDL, H. et al. Gestão do trabalho na Atenção Básica em Saúde: uma 
análise a partir da perspectiva das equipes participantes do PMAQ-
AB. Saúde em Debate, v. 38, p. 94-108, 2014. 
SILVA, S. B.; PEDRÃO, L.J.; MIASSO, A. I. O Impacto da fisioterapia na 
reabilitação psicossocial de portadores de transtornos mentais. SMAD-



O PERFIL DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS E A CONTRIBUIÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 
 

Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas, v. 8, n. 1, p. 34-40, 
2012. 
SILVA, C. C. et al. Iniciação e consumo de substâncias psicoativas entre 
adolescentes e adultos jovens de Centro de Atenção Psicossocial 
Antidrogas/CAPS-AD. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 737-745, 2014. 
SOUZA, H. A.; GODOY, J. R. P. A psicomotricidade como coadjuvante no 
tratamento fisioterapêutico. Universitas: Ciências da Saúde, v. 3, n. 2, p. 
287-296, 2008. 
ZOTESSO, M. C.; PAIVA, S. M. A.; MARQUES, L. O. CONSUMO, 
DEPENDÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL EM 
UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E 
DROGAS. Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde, v. 7, n. 1, p. 
430-439, 2018.



OS DESAFIOS DO APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 
BÁSICA 

 
 

CAPÍTULO 76 
 

OS DESAFIOS DO APOIO MATRICIAL EM 
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 
Ryvea Parmennedys Fernandes SILVA 1 

Alexia Thiemy da COSTA 1  
Isabela Silva do VALE 1 

Nádia Cruz das Chagas MIRANDA 1 
Márcia Cunha da Silva PELLENSE 2 

1 Graduandos do Curso de Enfermagem, UNIFACEX; 2 Orientadora/Professora do Curso de 

Enfermagem UNIFACEX. 

ryveafs@gmail.com  

 

RESUMO: O estudo tem como objetivo identificar, quais os 
desafios do Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção 
Básica. Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, 
realizada no período de outubro a novembro de 2018, na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados 
eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). 
Para a busca foram utilizados os descritores: Atenção Primaria 
à Saúde, Saúde Mental, Apoio Matricial. A partir dos achados é 
possível perceber que apesar da Reforma Psiquiátrica ter 
avançado com a implementação da Política de Saúde Mental 
mais inclusiva, com ênfase nas ações de promoção e 
desospitalização dos pacientes, sua consolidação na Atenção 
Básica ainda é um desafio a ser superado. Os estudos 
comprovaram que os principais obstáculos enfrentados são a 
desestruturação dos sistemas de saúde, a desarticulação no 
serviço e o descomprometimento dos profissionais, 
impossibilitando um atendimento com escuta qualificada. Além 
disso, há a relutância dos profissionais em aderir a metodologia 
de trabalho e a deficiência na qualificação das equipes em 
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acolher pessoas com transtorno mental. Diante disso, torna-se 
necessária a qualificação e discussão da temática junto aos 
profissionais, gestores e comunidade, para uma melhor reflexão 
e aprimoramento do tema. 
Palavras-chave: Atenção Básica. Apoio Matricial. Saúde 
Mental.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos, o perfil epidemiológico vem 

mostrando uma queda nas doenças infecciosas e um crescente 

número das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

Esse aumento se deve ao fato de os atuais sistemas de saúde 

terem sido desenvolvidos para tratar dos problemas agudos e 

das necessidades prementes dos pacientes, sendo 

desenhados para funcionar em situações de pressão 

(MENDES, 2011). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem desenvolvendo 

estratégias para reorientar os serviços em novas bases. 

Destaca-se nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), a qual aborda o processo saúde-doença, cuja ênfase 

está voltada aos condicionantes e determinantes sociais, 

econômicos, ideológicos e cognitivos (BONFIM et al., 2013). 

A Atenção Primaria, denominada no Brasil de Atenção 

Básica, é a porta de entrada preferencial para o acesso ao 

sistema garantindo a integralidade, universalidade e equidade, 

ações de promoção, prevenção, vigilância, tratamento e 

reabilitação. Além disso, busca apoio com instituições que 

possam ajudar em problemas encontrados na comunidade, que 

são denominadas de “Apoio Matricial” para se trabalhar 

questões como saúde do homem e da mulher, saúde da 
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criança, saúde do trabalhador, saúde mental, dentre outros 

(AOSANI, NUNES 2013). 

Atualmente um dos problemas de saúde que vem 

acometendo a população está relacionado à saúde mental, 

correspondendo a 12% de doenças da população mundial. Não 

há uma definição fixa para saúde mental, no entanto, de acordo 

com o conceito de saúde definido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), se compreende saúde mental como aquela 

determinada e influenciada por fatores socioeconômicos, 

biológicos e psicológicos (BRASIL, 2015). 

Esse aumento do número de casos relacionados a saúde 

mental, ocorre devido a ineficiência de investimentos dos 

países na área. O Ministério da Saúde aponta que a maioria dos 

países não possuem políticas voltadas à saúde mental e nem 

programas nessa esfera. Tal fato se constata nos seus 

orçamentos destinados à saúde mental, os quais correspondem 

a menos de 1%. A não abordagem das perturbações mentais e 

comportamentais, gera um aumento de problemas econômicos 

para os pacientes e suas famílias, dificultando suas vidas e 

aumentando o sofrimento e os problemas (BRASIL, 2015).  

Entre os problemas de saúde mental mais frequentes 

estão a síndrome do pânico, a ansiedade e a depressão. No 

Brasil há uma estimativa de que a cada 100 brasileiros, 30 

desenvolvem algum tipo de transtorno mental. Podendo ocorrer 

em qualquer pessoa de ambos os sexos e em diversos períodos 

da vida. No entanto, algumas fases estão mais propensas para 

o desencadeamento do problema (BRASIL, 2018). 

Ainda, segundo o Ministério da Saúde (2017) a Politica 

Nacional de Saúde Mental tem o propósito de estruturar a 

assistência às pessoas que carecem de tratamentos e cuidados 

especiais em saúde mental. Essas ações incluem indivíduos 
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com necessidades referentes a problemas mentais como: 

depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, 

transtorno obsessivo-compulsivo, sujeitos com situação de 

dependência de substancias psicoativas como álcool, cocaína, 

crack e outras. 

O Plano de Ação Global de Saúde Mental 2013 - 2020, 

proposto pela OMS promove a relevância da promoção e 

proteção aos usuários portadores de transtornos mentais, 

configurando esses pacientes como pessoas vulneráveis na 

comunidade (HIRDES, 2015).  

A Política Nacional de Saúde Mental que é coordenada 

pelo Ministério da saúde, busca estabelecer um modelo de 

atenção aberto e de bases comunitárias, com ações 

organizadas em redes (TSZESNIOSKI, 2015). As redes de 

atenção se articulam das unidades básicas até o serviço de alta 

complexidade, oferecendo equipe e equipamento de acordo 

com as necessidades do usuário e adaptando-se a cada meio 

social onde o objetivo principal é resolver os problemas de 

saúde (QUINDERÉ, JORGE, FRANCO, 2014). 

Junto da Política Nacional de Saúde Mental, foi criada a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que é composta por 

serviços como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 

Serviços Residências Terapêuticos (SRT), os Centros de 

Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento (UAs), e os 

leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). 

Apesar de estar vinculado a Atenção Básica, o Núcleo de 

Saúde da Família (NASF), também está incluído neste contexto 

(LEÓN-CEDEÑO, MANTOVANELLI ORTOLAN, BONAFÉ SEI, 

2017).  

O NASF realiza o Apoio Matricial para as equipes da 

ESF, para que se oferte um serviço especializado, 
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interdisciplinar, um cuidado integral em saúde, propondo um 

projeto terapêutico individual para cada usuário. Essa 

articulação é facilitada, uma vez que equipe da Atenção Básica 

tem o conhecimento das famílias do território, 

desburocratizando as visitas domiciliares e incentivando a 

participação no tratamento (QUINDERÉ, JORGE, FRANCO, 

2014), tendo essencial importância nos cuidados com os 

portares de saúde mental, o que possibilita assegurar os seus 

diretos, mesmo que não sejam especialistas na área 

(WENCESLAU, ORTEGA, 2015). 

Apesar disso, Silva et.al (2016), afirmam que há uma 

dificuldade dos profissionais em acolher os pacientes com 

sofrimento mental, mesmo que já tenham participado de cursos 

de capacitação. As razões para isso se dá pelo medo de lidar 

com esse público e a falta de capacidade de realizar novas 

ações voltadas para esses usuários. 

Nesse contexto, vários aspectos contribuíram para 

despertar o interesse pelo tema.  Dentre estes, destaca-se a 

perspectiva de contribuir para ampliação do debate, dada a 

relevância do assunto. Soma-se a isso, a intenção de 

aprofundar o conhecimento sobre o saber-fazer do Apoio 

Matricial em Saúde Mental junto as equipes nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS).  

Com base nesses pressupostos, o estudo tem como 

objetivo identificar, à luz da literatura, quais os desafios do 

Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica. Pretende-

se que a pesquisa possa contribuir com respostas e trazer à 

tona algumas reflexões. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, 

realizada, mediante à análise e à síntese dos dados primários 

de forma sistemática e rigorosa. Optou-se pela Revisão 

Integrativa (RI) por configura-se como um tipo de trabalho que 

reúne achados de estudos desenvolvidos mediante diferentes 

metodologias, o que permite aos autores sintetizar resultados 

sem ferir a filiação epistemológica dos estudos empíricos 

incluídos (SOARES et al, 2014).   

A construção dessa RI, seguiu as seguintes etapas: 1) 

identificação do tema-problema; 2) busca dos artigos; 3) 

categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos; 5) 

interpretação de resultados; 6) síntese dos conhecimentos. 

A pesquisa foi realizada no período de outubro a 

novembro de 2018, na qual foram consultados artigos 

científicos, teses e dissertações na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), nas bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Banco de Dados 

em Enfermagem (BDENF), além de literatura cinzenta. A 

inclusão dos estudos ocorreu mediante os seguintes critérios: 

(i) literatura consultada exclusivamente nacional, de acesso 

livre e publicada em língua portuguesa; (ii) artigos completos e 

(iii) material publicado nos últimos dez anos. 

Foram excluídos aqueles que tratam de relatos de casos, 

em língua estrangeira e que estivessem fora do período 

selecionado e que não respondessem à temática. Os artigos 

disponíveis em mais de uma base de dados foram 

contabilizados apenas uma vez. 
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Inicialmente, selecionou-se de forma isolada os 

seguintes descritores: Atenção Primaria à Saúde, Saúde Mental 

e Apoio Matricial. Posteriormente, foram combinados com os 

operadores booleanos “AND” e “OR” para o refinamento da 

busca, da seguinte maneira: Atenção Primaria à Saúde AND 

Saúde Mental; Apoio Matricial AND Atenção Primaria à Saúde; 

Saúde Mental AND Apoio Matricial; Atenção Primaria à Saúde 

OR Saúde Mental; Apoio Matricial OR Saúde Mental; Atenção 

Primaria à Saúde OR Apoio Matricial.  

Os dados utilizados foram devidamente referenciados, 

respeitando e identificando seus autores e demais fontes de 

pesquisa, observando o rigor ético quanto à propriedade 

intelectual dos textos científicos que foram pesquisados, no que 

diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes das 

obras consultadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do material obtido, 27 artigos, procedeu-se a leitura de 

cada resumo/artigo, destacando aqueles que tinham relação 

com a temática abordada. A partir dos critérios estabelecidos 

no traçado metodológico, foram selecionados para leitura na 

íntegra 22 trabalhos científicos. Após análise do conteúdo, 12 

estudos foram selecionados para compor a amostra final desta 

revisão, por responderam ao objetivo proposto. Além disso, 

também foi utilizada literatura cinzenta como 2 manuais 

técnicos e 1 boletim informativo. O quadro 1 detalha abaixo os 

artigos selecionados nas bases de dados, apresentando o 

respectivo título, a autoria, o ano de publicação, tipo de estudo 

e, ainda, os principais resultados. 
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Tabela 2. Caracterização dos artigos selecionados nas bases 

de dados, conforme título, autor, ano de publicação, tipo de 

estudo e principais resultados. 

TÍTULO AUTOR 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
TIPO DE 
ESTUDO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

A saúde 
mental na 
Atenção 
Básica: a 
percepção 
dos 
profissionais 
de saúde. 

AOSANI; 
NUNES 

2013 

Pesquisa 
documental e 
entrevistas 
semiestrutura
das 

Os participantes do 
estudo estão 
observando a 
saúde mental de 
duas formas, uma 
que está presente 
na sua forma de 
atuação quanto 
profissional e a 
outra é uma nova 
percepção de 
saúde mental e de 
atendimento nesse 
campo. 

Compreende
ndo o apoio 
matricial e o 
resultado da 
certificação 
de qualidade 
nas áreas de 
atenção à 
criança, 
mulher 
diabetes/hip
ertensão e 
saúde 
mental. 

SOBRINH
O et al. 

2014 
Estudo 
transversal 

Elevados graus de 
AM correspondem 
a 89%, 80%, 89% e 
63% de chances de 
as equipes obterem 
uma melhor 
certificação na 
atenção à mulher, 
criança, 
hipertensão e 
diabetes e saúde 
mental, 
respectivamente. 

“Fui lá no 
posto e o 
doutor me 
mandou foi 
pra cá”: 
processo de 
medicament
alização e 
(des)caminh
os para o 
cuidado em 
saúde 
mental na 

BEZERRA 
et al. 

2014 
Pesquisa 
qualitativa 

A efetivação entre 
atenção primaria e 
saúde mental em 
busca da 
resolubilidade do 
cuidado tais 
aspectos são 
descritos como a 
medicamentalizaçã
o, dificuldades no 
acesso e formação 
em saúde mental 
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Atenção 
Primária 

para os 
profissionais. 

Saúde 
mental na 
atenção 
básica: o 
trabalho em 
rede e o 
matriciament
o em saúde 
mental na 
Estratégia de 
Saúde da 
Família* 

GAZIGNA
TO; SILVA 

2014 

Pesquisa de 
abordagem 
qualitativa de 
caráter 
descritivo e 
explicativo 

Há dificuldades em 
se desenvolver um 
trabalho em rede. O 
matriciamento 
desponta como 
uma importante 
estratégia, que, 
apesar de recente 
no Município, tem 
contribuído para 
promover a 
reflexão e 
corresponsabilizaç
ão dos casos de 
saúde mental da 
atenção básica. 

Saúde 
Mental: 
como as 
equipes de 
Saúde da 
Família 
podem 
integrar esse 
cuidado na 
Atenção 
Básica? 

GRYSCHE
K; PINTO 

2015 
Revisão de 
literatura 
científica 

O encaminhamento 
e a medicalização 
foram práticas 
comuns. O Apoio 
Matricial é a 
estratégia de 
capacitação das 
equipes que 
permite novas 
abordagens em 
Saúde Mental no 
contexto da 
Atenção Básica. A 
Gestão deve ter 
papel ativo na 
construção de 
redes de cuidado 
em Saúde Mental. 

O labirinto e 
o minotauro: 
Saúde 
mental na 
Atenção 
Primaria á 
saúde. 

HIRDES;S
CARPARO 

2015   

Saúde 
mental na 
atenção 
básica: 

MOLINER; 
LOPES 

2013 
Pesquisa 
qualitativa 

Os resultados 
indicam que as 
práticas 
assistenciais 
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possibilidade
s para uma 
prática 
voltada para 
a ampliação 
e 
integralidade 
da saúde 
mental 

refletem a 
concepção de 
saúde mental como 
doença/transtorno 
mental; poucas 
vezes houve 
referência a 
práticas de caráter 
promocional e 
preventivo à saúde 
mental. 

Transformaç
ão do 
modelo 
assistencial 
em saúde 
mental: 
desafios dos 
trabalhadore
s na 
concretizaçã
o dos 
projetos 
terapêuticos. 

ALBURQU
ERQUE; 
GADELHA; 
SOUZA 

2018  

Incapacidade dos 
profissionais em 
acolher pessoas 
com tratamento 
mental e 
implementar ações 
terapêuticas. 

Acessibilidad
e e 
resolubilidad
e da 
assistência 
em saúde 
mental: a 
experiência 
do apoio 
matricial. 

QUINDER
É et al. 

2013 
Pesquisa 
qualitativa 

Existe uma 
precipitação nos 
encaminhamentos 
dos usuários aos 
CAPS, dificultando 
a acessibilidade da 
assistência em 
saúde mental. 

Apoio 
matricial em 
saúde 
mental na 
atenção 
primária à 
saúde: uma 
análise da 
produção 
científica e 
documental 

BONFIM et 
al. 

2013 

Estudo de 
natureza 
qualitativa do 
tipo 
exploratório 

Ressalta a 
importância da 
articulação entre a 
saúde mental e a 
atenção primaria à 
saúde, embora 
também indiquem 
que o apoio 
matricial em saúde 
mental faz parte de 
um modelo de 
atenção em 
construção. 
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Estratégia do 
apoio 
matricial: a 
experiência 
de duas 
equipes do 
Núcleo de 
Apoio à 
Saúde da 
Família 
(NASF) da 
cidade de 
São Paulo, 
Brasil. 

 BARROS 
et al.  

2015 
Estudo de 
natureza 
qualitativa  

As diferentes 
exigências de 
produtividade e de 
estratégias de 
trabalho entre 
NASF e EqSF; 
demandas distintas 
de atendimento 
populacional e 
diferentes 
prioridades de 
ação. 

Saúde 
mental na 
atenção 
primária e 
Saúde 
Mental 
Global: 
perspectivas 
internacionai
s e cenário 
brasileiro. 
 

WENCESL
AU, 
ORTEGA 

2015 
Revisão de 
literatura  

Os estudos 
internacionais 
retificam a 
integração da 
saúde mental na 
atenção primaria 
para o alcance dos 
objetivos do GMH. 
No cenário 
brasileiro, o tema é 
relevante para as 
políticas e 
pesquisas em 
saúde mental, 
porém, os objetivos 
desta integração e 
as formas de 
operacionalização 
demandam melhor 
definição. 

Fonte: Produzido pelo autor com base no levantamento bibliográfico. 

 

O processo de reforma psiquiátrica ocorre desde meados 

dos anos 70, buscando conquistar melhorias nos modelos de 

atenção e gestão nas práticas de saúde. O desafio da reforma 

foi a desinstitucionalização dos pacientes, com intuito da 

implementação de ampla rede comunitária de serviços 

substitutivos, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 



OS DESAFIOS DO APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 
BÁSICA 

 
 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e equipes de 

referência (AOSANI; NUNES, 2013). 

A implementação dessas redes substitutivas utilizam 

estratégias e dispositivos que contribuem na articulação entre a 

saúde mental e a Atenção Básica (QUINDERÉ et al., 2013) 

essas ferramentas podem constituir às equipes da ESF, 

facilitando e ampliando o atendimento aos pacientes de saúde 

mental. No entanto, o planejamento dessa articulação é 

incipiente nos municípios, devido a exigência da Política 

Nacional de Saúde Mental que exige uma população mínima de 

20.000 habitantes para implantação do CAPS (BRASIL, 2015).  

Autores como Sobrinho et al. (2014), apontam que o 

Apoio Matricial na Atenção Básica está estruturado no Brasil 

apenas nas regiões mais desenvolvidas, enquanto que as 

regiões mais carentes não possuem nenhum apoio ou 

deficiência de apoio. As regiões mais afastadas que 

apresentam maior fragilidade social são aquelas que carregam 

uma baixa estrutura nas atividades de apoio. Nesse sentido, 

esses autores afirmam que para a organização dessas 

atividades de apoio é preciso que haja a estruturação dos 

sistemas de saúde.  

Nessa perspectiva, Bezerra et al. (2014), apontam que 

as maiores dificuldades encontradas na Unidade Básica em 

relação aos pacientes do CAPS, estão a falta de acesso, a 

demora do atendimento, o não acolhimento da demanda e 

dificuldade em marcar uma consulta. Em relação ao NASF essa 

inovação não estava assimilada pela equipe de ESF, pois se 

sentem fiscalizados, vigiados e quando era necessário discutir 

alguma questão, as falhas no desenvolvimento do trabalho, 

eram expostas; como por exemplo, para o NASF ações 

compartilhadas eram prioridades e a ESF priorizava 
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atendimentos individuais (BARROS et al., 2015). Isso 

demonstra a desarticulação no serviço e falta de 

comprometimento dos profissionais em atender integralmente 

os pacientes, utilizando a medicação como única forma de 

tratamento (GAZIGNATO; SILVA, 2014). 

Evidencia-se que o tratamento medicamentoso na saúde 

mental faz-se de forma edemaciada sem levar em consideração 

aspectos sociais e econômicos (GRYSCHEK; PINTO, 2015); 

com a terapêutica direcionada ao uso de psicotrópicos, 

aumentando o atendimento ambulatorial e elevando o poder da 

psiquiatria de forma privada, contrapondo conquistas 

alcançadas na área da saúde mental e coletiva (BEZERRA et 

al., 2014).  

Os estudos de Bonfim et al. (2013), Hirdes; Scarparo 

(2015) e Wenceslau; Ortega (2015) enfatizam que outra grande 

dificuldade em implantar o Apoio Matricial na ESF é a relutância 

dos profissionais em aderir a metodologia de trabalho, 

argumentando que problemas de saúde mental devem ser 

encaminhados para os especialistas. Por outro lado, esse 

cuidado deveria se dar entre os profissionais do CAPS, NASF 

e ESF. A cobrança dos gestores pelo aumento da produtividade 

tem se tornado um óbice ao processo de trabalho, prejudicando 

à escuta qualificada.  

Outros achados revelam que há uma deficiência na 

qualificação dos profissionais de saúde em acolher pessoas 

com transtorno mental (MOLINER; LOPES, 2013). Dessa 

forma, não conseguem atender as expectativas da nova Política 

de Saúde Mental, dificultando a implementação de ações 

terapêuticas voltadas para esse público. Além disso, a 

rotatividade de profissionais que atendem a população no 

sistema de saúde inibe o vínculo e o diálogo entre o usuário e 
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a equipe de saúde, impossibilitando a efetividade de propostas 

curativas que atendam o princípio da integralidade 

(ALBUQUERQUE; GADELHA; SOUZA, 2018). 

Para a melhoria da qualidade da assistência à saúde 

mental nas unidades de saúde, é imprescindível a capacitação 

desses profissionais, a qual deveria ocorrer desde o início de 

sua formação. Isso permitiria a ampliação de conhecimentos 

sobre os aspectos psíquicos e sociais desses indivíduos, 

capacitando os profissionais para agir diante de determinadas 

situações, realizar diagnósticos precoces e compreender as 

formas de intervenções (AOSONI; NUNES, 2013; BRASIL, 

2015). 

Há três décadas vem sendo decretadas pela união, 

estados e municípios leis que promoviam a reforma psiquiátrica 

visando implementar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

na intenção de substituir os hospitais psiquiátricos. Porém, em 

dezembro de 2017 houve um retrocesso nesse processo com a 

publicação da Nova Política de Saúde Mental. Essa política foi 

aprovada pelas Comissões Intergestora Tripartite (CIT) sem a 

participação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e sem a 

atuação da sociedade civil (AMARANTE, 2018). 

Ainda de acordo com Amarante (2018), a nova Política 

proposta pelo Ministério da Saúde levará ao declínio as 

unidades de apoio com CAPS e SRT e outros equipamentos da 

RAPs. O que se observa é o aumento de investimento em redes 

fechadas, como por exemplo o investimento de R$ 140 milhões 

de reais para hospitais psiquiátricos e outros R$ 120 milhões 

para comunidades terapêuticas. Enquanto que para os serviços 

abertos não há designação de verba, cujo 75% do orçamento 

deveria ser destinado a esses serviços conforme preconizado 

pela Política Nacional antecedente.  
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Para o autor, essas medidas, acarretam a 

comercialização do atendimento ao portador de transtornos 

mentais, defasando a saúde que é direito de todos garantidos 

pelo Estado de acordo com a Constituição  Federal de 1988, 

tratando-a como comércio produtivo; Enriquecendo os donos de 

hospitais psiquiátricos, clínicas privadas sem a presença de 

profissionais capacitados, beneficiando a indústria farmacêutica 

com eliminação da RAPS (AMARANTE, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos achados é possível perceber que apesar da 

Reforma Psiquiátrica ter avançado com a implementação de 

uma Política de Saúde Mental mais inclusiva, com ênfase nas 

ações de promoção e desospitalização dos pacientes, sua 

consolidação na Atenção Básica ainda é um desafio a ser 

superado. 

Fatores como a rotatividade profissional, a falta de 

qualificação das equipes para a abordagem do tema e a gestão 

voltada à produtividade nos serviços, vem se tornando 

obstáculos para a efetivação do Apoio Matricial nas Unidades 

Básicas. 

Somado a isso, a publicação da nova Política Nacional 

de Saúde Mental publicada em 2017, se impõe como um 

grande retrocesso às conquistas realizadas. 

Diante disso, cada vez mais se torna necessária 

qualificação e discussão da temática junto aos profissionais, 

gestores e comunidade. 

Espera-se que o estudo tenha contribuído no sentido de 

provocar a reflexão sobre a necessidade de se produzir 
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subsídios teóricos que possibilitem o aprimoramento e a 

ampliação dessa discussão. 
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RESUMO: O autismo, denominado também de Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), é um distúrbio do 
neurodesenvolvimento que promove dificuldades na 
comunicação e interação social. O objetivo do estudo foi 
analisar qual o perfil das crianças autistas sob a avaliação do 
cuidador. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, 
realizada em um Centro de Referência para atendimento a 
crianças com TEA na cidade de João Pessoa-PB. A amostra foi 
composta por 17 pais/responsáveis, que foram submetidos à 
entrevista de questões objetivas e subjetivas, realizadas em 
três etapas. Os dados coletados foram organizados  em tabelas 
de frequência absoluta e relativa e gráficos representativos. 
Foram respeitados os princípios éticos estabelecidos pela 
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os 
resultados apontaram que a maioria dos responsáveis eram 
mulheres e mães (70,58%). Identificou-se que 100% dos 
participantes matricularam suas crianças em uma escola 
regular, estabelecendo uma inclusão social, este fato pode ter 
promovido o melhor desenvolvimento da habilidade de 
comunicação das crianças (58,82%). Entretanto 41,17% das 
crianças ainda não haviam desenvolvido a fala. Conclui-se que 
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o desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise da 
concepção de pais dos autistas sobre o cuidado do seu filho 
enfatizando que o papel dos pais/responsáveis de crianças 
autistas é essencial para o desenvolvimento psicossocial e na 
reabilitação do seu filho. 
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde Mental. Transtornos 

Autísticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM) V (2014), o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) compreende um transtorno do 

neurodesenvolvimento que ocorre no período inicial da vida do 

ser humano. Caracteriza-se por déficits persistentes na 

comunicação social, na interação social, habilidades para 

desenvolver, manter ou compreender relacionamentos, falho 

desenvolvimento da linguagem, considerando que os sintomas 

mudam de acordo com o desenvolvimento e crescimento 

infantil. 

A presença de comportamentos repetitivos e restritos 

apresenta-se através de estereotipias e repetições dos 

movimentos motores no uso de objetos e na fala, hipo ou 

hipersensibilidade a estímulos sensoriais, além de adesão 

excessiva e rígida a rotinas (BACKES; ZANON; BOSA, 2017). 

Estudos indicam que o índice de prevalência do TEA seja 

de 62/10.000 com incidência quatro vezes maior entre meninos 

(ZANON; BACKES; BOSA, 2014).  Segundo a Organização 

Mundial e Pan-Americana de Saúde (2017), uma em cada 160 

crianças apresentam as manifestações do TEA. 

O diagnóstico é realizado de modo clínico, através da 

observação dos comportamentos, informações  sobre a história 
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da criança,  entrevista com os pais e/ou cuidadores do indivíduo 

e também do uso de instrumentos psicopedagógicos. (BRASIL, 

2014). 

Entre doze e vinte e quatro meses de vida da criança 

torna-se possível observar os primeiros sintomas relacionados 

ao TEA e são, em alguns casos, notados por familiares até no 

primeiro dia de vida (BRASIL, 2014). No Brasil, por outro lado, 

inúmeras crianças ainda permanecem com um diagnóstico em 

aberto e com idades mais avançadas, resultando em 

possibilidades para agravo do TEA (GRIESI-OLIVEIRA; 

SERTIÉ, 2017). Os instrumentos psicopedagógicos para 

avaliação do autismo devem ser empregados em conjunto com 

as observações clínicas, levando-se em consideração os 

critérios diagnósticos do DSM ou da Classificação Internacional 

de Doenças (CID). No Brasil, o sistema classificatório oficial é a 

CID (SEIZE; BORSA, 2017). 

No que tange à assistência, as crianças com autismo 

passaram grande parte do século XX fora do campo de saúde, 

sendo cuidadas principalmente por redes filantrópicas e 

educacionais. Algumas tinham acesso a “serviços-ilha” na área 

de saúde mental, situados em hospitais universitários ou 

psiquiátricos. Outras eram atendidas pelo regime ambulatorial 

tradicional, apenas com tratamento medicamentoso (BRASIL, 

2015). 

A literatura cita que uma família com um bom 

funcionamento psicossocial possui bom equilíbrio na união e na 

adaptabilidade familiar após o diagnóstico da criança. É 

importante recorrer à colaboração atuante dos que estão mais 

próximos: familiares, amigos, outros pais com problemas 

semelhantes e profissionais especializados. É possível que 

muitas famílias de crianças com incapacidades se ajustem 

positivamente e se adaptem à realidade da incapacidade do seu 
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filho. É nesse quadro de uma possível superação que se 

pretende investigar as necessidades dessas famílias e 

possíveis implicações no bem-estar psicológico, familiar e 

pessoal de pais de crianças e jovens com autismo (MARQUES; 

DIXE, 2011).  

Compreendendo o desafio social e clínico do tratamento 

de pessoas com autismo, os pais e responsáveis adquirem um 

papel essencial na reabilitação de seus filhos, muitas vezes 

acompanhados de falta de conhecimento suficiente para 

estabelecer os cuidados essenciais. Desse modo, os 

profissionais da saúde devem estar sensibilizados e 

capacitados a atender esses pacientes e orientar os pais quanto 

aos cuidados necessários. Assim, partimos da hipótese que: 

Questões socioculturais influenciam na concepção dos pais de 

crianças autistas. 

Levando em consideração o desafio dos pais de crianças 

com autismo, levantamos o seguinte questionamento: qual a 

concepção dos pais/ cuidadores de autistas sobre o 

desenvolvimento da criança Desse modo o objetivo geral deste 

estudo é  analisar qual o perfil das crianças autistas sob a 

avaliação do cuidador. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem 

quantitativa, de natureza descritiva e exploratória.  Por se tratar 

de uma pesquisa realizada com seres humanos, foram 

respeitados os princípios éticos, estabelecidos pela resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

regulamenta normas para as pesquisas com seres humanos e 

segue os princípios básicos da bioética. O projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário 
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de João Pessoa, tendo sido aprovado com o CAEHH nº 

72081317.2.0000.5176. 

Foi desenvolvida em um Centro de Referência em 

atendimento a crianças com transtornos autísticos na cidade de 

João Pessoa, Paraíba, Brasil. O local em questão é classificado 

como uma organização da sociedade civil de interesse público, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos (ONG), 

que oferece serviços clínicos, educacionais, desportivos e 

artísticos, com a missão de atender pessoas com deficiência, 

transtornos mentais, sequelados de acidentes e idosos. 

O universo deste estudo abrangeu todos os 

pais/responsáveis de crianças autistas atendidas no referido 

centro em João Pessoa, Paraíba, Brasil. A amostra foi 

constituída 17 pais/responsáveis presentes na instituição no 

período da coleta de dados. 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

pais/responsáveis que se sentiram à vontade para participar da 

entrevista e responder aos questionários.  No entanto, foram 

exclusos do estudo, as  crianças que receberam altas e/ou 

aqueles que abandonaram o tratamento. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário 

composto por vinte e duas questões objetivas e dissertativas, 

sendo divididas em três etapas. A primeira etapa, organizada 

em seis pontos que contempla a caracterização 

sóciodemográfica, que inclui: gênero, idade, renda familiar, 

dividido em três etapas, dados sócio-demográficos: moradia e 

tempo de diagnóstico do filho. A segunda etapa, composta por 

oito perguntas foi investigado o conhecimento da impressão dos 

pais sobre eles próprios em relação ao seu filho. A terceira 

etapa, foi composta por oito questões para constituição de 

informações sobre a atitude dos pais com seus filhos. 
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Após a coleta de dados, as entrevistas  foram organizadas 

com base nas respostas obtidas nos questionários em tabelas 

de frequência absoluta e frequência relativa. A análise 

sóciodemográfica foi realizada através dos programas 

estatísticos Microsoft Excel® e Minitab 17, objetivando analisar 

e identificar a relação entre os dados coletados. Em seguida os 

resultados foram apresentados em forma de gráficos e tabelas 

com números absolutos, percentuais e interpretados com 

discussões.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 descreve os resultados encontrados através 

do questionário no que se refere à visão sociodemográfica dos 

pais/responsáveis inclusos na amostra. 

Os dados obtidos demonstram que o contexto familiar 

em cuidados à criança autista é de sua grande maioria 

composto por mães (70,58%) com faixa etária entre 30 e 39 

anos de idade (58,82%). 

As mães assumem a maior responsabilidade de cuidar 

da criança, havendo uma mudança significativa em suas vidas. 

Existe uma estreita relação entre a presença ou não de estresse 

familiar, devido ao resultado da adaptação e a forma como a 

família lida com os desafios impostos pela especificidade do 

autismo. Assim, o estresse familiar varia não apenas em função 

do excesso de demandas por cuidados do filho, mas em função 

dos resultados das estratégias que a família utiliza para lidar 

com as dificuldades provenientes desta condição (SEGEREN; 

FRANÇOZO, 2014). 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos pais/responsáveis das 

crianças. 

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sexo   

Feminino 12 70,58% 

Masculino 05 29,41% 

Idade   

30 a 39 10 58,82% 

40 a 49 6 35,29% 

50 a 59 1 5,89% 

Escolaridade   

Fundamental 2 11,76% 

Ensino Médio 10 58,82% 

Ensino Superior 5 29,41% 

Renda   

1 a 2 Salários Mínimos 9 52,94% 

3 a 4 Salários Mínimos 5 29,41% 

Acima de 4 Salários 

Mínimos 

2 11,76% 

Não Informado 1 5,89% 

Moradia   

Própria 14 82,35% 

Alugada 2 11,76% 

Casa de Parente 1 5,89% 
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Idade de Diagnóstico   

1 a 3 anos 7 41,17% 

4 a 5 anos 7 41,17% 

06 a 10 anos 3 17,64% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 2017 

 O estudo de Misquiatti et al. (2015) corrobora com os 

dados encontrados nessa pesquisa. No seu cenário, 85% dos 

entrevistados eram do sexo feminino, sendo 80% mães. Os 

resultados demonstraram uma sobrecarga moderada e a 

necessidade de renúncia de parte da vida pessoal. 

 Os achados da pesquisa de Kim et al. (2018) revelam 

que as mães de crianças com TEA abdicam dos momentos 

pessoais de lazer e transformam os momentos com horários 

livres em lazer apenas para o filho, com o intuito de promover a 

inserção social e familiar da criança. 

Para Miele e Amato (2016), as condições 

socioeconômicas familiares precárias resultariam em 

ambientes familiares menos estimulantes e em desempenhos 

mais baixos de adaptação das crianças autistas. Portanto, o 

nível socioeconômico familiar e a escolaridade dos pais são 

fatores que podem exercer influência no desenvolvimento do 

autista em seu tratamento.  

Diante a investigação socioeconômica foi identificado 

que 58,82% dos pais entrevistados possuíam o ensino médio 

completo; 52,94% recebem em torno de 1 a 2 salários mínimos 

e 82,35% moram em casa própria, favorecendo  um 

acompanhamento adequado dos seus filhos juntamente a 

equipe multidisciplinar no referido centro. 
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Figura 1. Idade de Diagnóstico do Filho. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Ministério da Saúde (2014), na Diretriz de Atenção à 

Reabilitação da Pessoa com TEA, tende a orientar os 

profissionais de saúde, bem como os parentes, a fim de ajudar 

precocemente na identificação do autismo em crianças de até 

três anos. Para Pinto et al. (2016), os sinais podem ter sua 

expressividade variável, onde comumente iniciam-se antes dos 

três anos de idade. 

Nos dados avaliados, a idade das crianças 

diagnosticadas predominou entre 1 a 5 anos (82,34%), No 

estudo de Silva e Mulick (2009), consta-se que no Brasil 

inúmeras crianças permanecem sem fechar diagnóstico até as 

idades de 6 a 7 anos ou a mais tempo. 
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Tabela 2. Impressão dos pais. 

PERGUNTAS 2ª ETAPA 

QUESTIONÁRIO 

SIM F.R NÃO F.R 

1. Você consegue interpretar o 

que seu filho quer dizer com 

facilidade? 

14 82,35% 3 17,65% 

2. Outras pessoas conseguem 

entender o que ele quer dizer? 

7 41,17% 10 58,82% 

3. Seu filho consegue obedecer 

aos seus comandos? 

13 76,47% 4 23,52% 

4. Seu filho interage com outras 

pessoas? Se sim, mais frequente 

com adultos ou crianças? 

15 88,23% 2 11,76% 

5. Você consegue sair (shopping, 

parques, supermercados) com 

seu filho? 

16 94,11% 1 5,88% 

6. Seu filho é carinhoso? 16 94,11% 1 5,88% 

7. Seu filho muda o humor em 

lugares diferentes da rotina e 

barulhentos? 

14 82,35% 3 17,65% 

8. Seu filho demonstra apego por 

algum objeto específico? Se sim, 

qual? 

5 29,41% 12 70,58% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com os relatos adquiridos relativos à 

impressão dos pais sobre eles próprios em relação ao seu filho, 
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foi analisado que 82,35% conseguem interpretar o que seu filho 

quer dizer com facilidade, enquanto 17,65% não consegue 

interpretá-lo; 41,17% dos pais percebem que outras pessoas 

conseguem entender o que seu filho quer dizer, já 58,82% dos 

pais relatam que percebe que outras pessoas não conseguem 

entender o que seu filho quer dizer; 76,47% dos pais dizem que 

seu filho consegue obedecer aos seus comandos, já 23,52% 

não consegue. 

Oliveira et al. (2014) aponta que os pais têm a facilidade 

de interpretação, pois existe o diálogo constante com seu filho, 

possibilitando assim a comunicação entre os dois, o que 

diferencia quanto à percepção relacionada às pessoas de fora 

do seu vínculo. Os pais são os primeiros que a criança mantém 

contatos comunicativos, e ajustam sua fala à dela com o intuito 

de facilitar a comunicação; por esta razão o comportamento 

comunicativo dos pais pode ser um importante facilitador no 

desenvolvimento das habilidades comunicativas das crianças. 

O acompanhamento semanal a psicólogos, terapeutas 

ocupacionais e fonoaudiólogos retrata na criança um 

desempenho comportamental positivo, oferecendo assim a 

liberdade da interação familiar em outros lugares que fogem de 

rotinas diárias com seu filho (ONZI; GOMES, 2015). 

Os achados de Sanini, Sifuentes e Bosa (2013) reforçam 

o encontrado no presente estudo, em que a criança com 

autismo pode ser carinhosa e comunicativa. Há varias 

evidências sobre a capacidade que a criança tem de 

desenvolver relações de apego a seus cuidadores e de 

responder à interação social.  Os dados encontrados sobre o 

tema foi que 88,23% (15) dos pais afirmam que seus filhos 

interagem com outras pessoas; 94,11% (16) dos pais 

conseguem sair com seus filhos; 96,11% (16) falam que os 

filhos são carinhosos. 
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Tabela 3. Atitude dos filhos. 

VARIÁVEIS 

 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Frequenta a escola?   

Sim 17 100% 

Não 0 0% 

Desenvolveu a fala?   

Sim 12 70,58% 

Não 5 29,41% 

Antes ou depois da 

iniciação escolar? 

  

Antes 2 11,17% 

Depois 10 58,82% 

Não desenvolveu 5 29,41% 

Seu filho se alimenta 

sozinho? 

  

Sim 9 52,94% 

Não 8 47,05% 

Seu filho pede para ir 

ao banheiro? 

  

Sozinho 8 47,05% 

Acompanhado 4 23,52% 

Não pede 5 29,41% 

Seu filho escolhe as 

próprias roupas? 
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Sim 6 35,29% 

Não 11 64,70% 

Ele se veste sozinho?   

Sim 6 35,29% 

Não 11 64,70% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme os relatos sobre atitude dos filhos, foi avaliado 

que 100% deles frequentam uma escola, onde a grande maioria 

70,58% iniciou sua jornada escolar entre 1 a 3 anos de idade. 

Dentre os entrevistados 70,58% desenvolveram positivamente 

a fala, ainda sobre a fala 58,82% começaram o dialogo após a 

iniciação escolar. 

De acordo com Martins e Monteiro (2017), a interação 

escolar cria oportunidades para o desenvolvimento e interação 

social da criança autista, assim como das demais crianças, na 

medida em que convivem com as diferenças. Para Oliveira et 

al. (2017), a escola regular estimula a criança autista a seguir 

como modelo as outras crianças com desenvolvimento normal. 

Os dados obtidos corroboram com a literatura, 

esclarecendo os relatos feitos pelas mães das crianças que 

apresentam transtorno autístico, que manifestam que direcioná-

las a uma escola precocemente obtém-se um melhor 

desenvolvimento a partir de uma inclusão social. 
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Figura 2. Idade que começou a falar. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2017. 

 

Segundo Bosa (2006), as crianças com déficit em sua 

habilidade de comunicação verbal podem requerer alguma 

forma de comunicação alternativa, que envolve o uso de apoio 

físico para mãos, braços ou pulsos a fim de auxiliar as crianças 

a utilizar cartões de comunicação de vários tipos, desta forma 

melhorando as habilidades de linguagem.  

Os achados deste estudo demonstram que cerca de 23% 

das crianças desenvolveram a fala apenas após os cinco anos 

de idade. 

Prover educação formal de forma precoce, a partir dos 

dois aos quatro anos, aliada à integração dos profissionais 

multidisciplinares, é a abordagem terapêutica mais eficaz. Esta 

situação facilita o uso de técnicas de manejo mais consistentes, 

o que, por sua vez, está relacionado à generalização e à 

manutenção de habilidades obtidas. Essas estratégias auxiliam 

a minimizar ou evitar problemas comportamentais 
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subsequentes, pois as crianças aprendem rapidamente que 

seus comportamentos podem servir como um meio para 

controlar o seu ambiente (BARBERINI, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a 

análise sobre a concepção dos pais e cuidadores de crianças 

autistas sobre o desenvolvimento da criança, por meio de uma 

análise qualiitativa foi observado que o papel dos pais e 

responsáveis de crianças autistas é definitivamente essencial 

para o desenvolvimento social e na reabilitação do mesmo. 

Dessa forma a relação multiprofissional com a família dessas 

crianças é primordial para que haja uma orientação quanto às 

necessidades dos seus filhos, evidenciando a hipótese de que, 

questões socioculturais influenciam no cuidado destes. 

Portanto, o autismo se destaca por dificuldades 

significativas na comunicação e na interação social. Assim, 

através da análise da concepção dos pais de crianças autistas 

sobre o cuidado com o seu filho foi possível identificar nesse 

estudo, que as condições sociodemográficas dos pais, podendo 

perceber que em sua maioria são famílias bem estruturadas. 

Foi evidenciado também que não só as mães, mas em muitos 

casos os pais participam ativamente na vida das crianças, seja 

no centro de referência ou em suas rotinas diárias 

compreendendo a diferença dos mesmos. Algumas famílias 

relatam as dificuldades no início do diagnóstico e suas 

conquistas partindo de estratégias adaptadas por eles mesmos 

juntos aos profissionais que os orientam diante de suas 

necessidades. 

O desenvolvimento da pesquisa enfatiza a necessidade 

de informações precisas relacionadas à vida social não só da 
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criança, mas também dos pais, que a partir de um diagnóstico 

positivo seu filho passa a ter alterações em suas rotinas, 

trazendo com eles uma carga excessiva de tarefas diárias. 

Sendo assim, nos resultados obtidos podemos observar 

que o desenvolvimento das crianças após o acompanhamento 

oferecido pelo centro de referência à crianças com TEA se 

destaca positivamente, pois oferta qualidade de vida aos 

pais/responsáveis e um tratamento eficaz para seus filhos, 

melhorando o convívio entre eles. 
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RESUMO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (2017), 
mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um 
aumento de mais de 18% entre 2005 e 2015. Na Paraíba, a 
doença afeta cerca de 130 mil pessoas com mais de 18 anos 
de idade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2015) “A depressão é um problema de saúde 
pública que compromete as atividades cotidianas e 
principalmente as relações sociais do indivíduo”. Trata-se de 
uma pesquisa documental, de abordagem quantitativa. Os 
dados coletados foram digitalizados no programa Excel 2000 
analisado e apresentado em tabelas e gráficos. A prevalência 
de depressão encontrada foi semelhante a evidenciada em 
outros estudos populacionais. A depressão é um transtorno que 
pode estar ligada à ansiedade e tanto a depressão como a ansiedade 
podem levar o paciente a não conseguir executar atividades 
cotidianas. Atenção específica deve ser destinada a faixa etária 
dos 15 aos 44 anos, que apresentaram maiores ocorrências de 
depressão, normalmente considerada a mais produtiva do ciclo 
de vida humano. 
Palavras – chave: Depressão. Transtorno Mental. Serviços de 
Saúde Mental. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Os Distúrbios do Humor ou Afetivos são aqueles nos quais 

o sintoma principal é a alteração do humor ou do afeto, do 

ânimo e do jeito de sentir, pensar e se comportar. Acontecem 

com crises únicas ou se repetem, oscilando ao longo da vida. 

Podem ser episódios de depressão ou de mania (UNASUS, 

2013). 

 “A depressão é um problema de saúde pública que 

compromete as atividades cotidianas e principalmente as 

relações sociais do indivíduo” (STOPA, et al. 2015 p.171) 

doença de curso crônico e causa multifatorial, que se 

caracteriza, principalmente, por rebaixamento do humor, 

redução da energia e diminuição das atividades associadas a 

sintomas físicos (IBGE, 2013). 

Esse transtorno é decorrente de uma complexa relação de 

fatores sociais, psicológicos e biológicos. Na maioria dos casos, 

a depressão é ocasionada por provas e traumas como violência 

infantil, perda de uma pessoa, Bullying vivenciadas no passado 

e que o indivíduo não conseguiu superar essa dificuldade 

emocionalmente (OMS, 2017). 

A depressão é classificada em leve, moderado ou grave. 

A primeira caracteriza-se pela presença de sintomas 

depressivos que não impeçam o indivíduo de desempenhar a 

maior parte de suas atividades. O episódio moderado constitui 

aquele em que há muita dificuldade em realizar as atividades 

cotidianas. Já nos episódios graves os sintomas são marcantes 

e angustiantes, freqüentemente acompanhados de idéias e atos 

suicidas, podendo ser acompanhados ou não de sintomas 

psicóticos (VIAPIANA, 2017). 
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Sendo os sintomas mais comuns: ânimo depressivo ou 

neurastenia, ansiedade e angústia; desânimo, cansaço fácil; 

incapacidade de vivenciar momento de alegria e prazer; 

desinteresse, motivação e apatia; medo, insegurança, 

desesperança, desespero, desamparo e vazio; pessimismo, 

culpa, baixa autoestima, sensação de inutilidade, ruína, 

fracasso. A pessoa pode desejar morrer, tem a pretensão de 

buscar suicídio; perspectiva distorcida e rejeição da realidade; 

dificuldade de concentração, raciocínio e esquecimento; perda 

da pratica sexual e da libido (GUEDES, ALVARENGA, et. al 

2015).  

O diagnostico de depressão é feito a partir da presença de 

sintomas que se manifestam com uma determinada duração, 

freqüência e intensidade (FERREIRA, 2014). 

A depressão não tem cura, e constitui um processo 

duradouro, crônica e recorrente, freqüentemente associada à 

incapacitação funcional e comprometimento da saúde física 

(FLECK, LAFER et al. 2003). 

O recurso terapêutico para esse distúrbio leva em 

consideração o ser humano como um todo incluindo dimensões 

biológicas, psicológicas e sociais. Indica-se psicoterapia e 

farmacoterapia focando na mudança do estilo de vida do 

paciente. As intervenções psicoterápicas podem ser a 

psicoterapia de apoio, psicodinâmica breve, terapia 

interpessoal, comportamental, cognitiva comportamental, de 

grupo, de casais e de família (BALESTRERI, MEÃ, 2014). 

Com a mudança do eixo tradicional na assistência ao 

paciente portador de sofrimento psíquico da base manicomial 

para o atendimento de base comunitária, visa-se a promoção 

do bem-estar biológico, psicológico e social inclusivo, na 

perspectiva de oferecer um cuidado em Saúde Mental que 
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supere o cenário histórico de maus-tratos e desenvolva a 

construção de novos espaços de produção de saberes, com 

intervenções sociais, políticas e jurídicas (OLIVEIRA, 

MEDEIROS et. al., 2017). 

Neste contexto, o Ministério da Saúde (MS), por meio da 

Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), propõe uma rede 

de serviços de saúde mental integrada e ampliada em relação 

à atenção às pessoas com transtornos mentais. Essa Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela portaria nº 3.088, 

de 23 de dezembro de 2011, possui a finalidade de criação, 

ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do SUS (BRASIL, 2015). 

O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população 

de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento 

clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento 

de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em 

hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2004). 

O CAPS I atende pessoas de todas as faixas etárias que 

apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico 

decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, 

incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem 

estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado 

para municípios ou regiões de saúde com população acima de 

15 mil habitantes. Conta com a equipe mínima de 01 médico 

com formação em saúde mental; 01 enfermeiro; 03 profissionais 

de nível universitário (psicólogo, assistente social, terapeuta 
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ocupacional, pedagogo), 04 profissionais de nível médio 

(técnico e/ou auxiliar de Enfermagem, técnico administrativo, 

técnico educacional e artesão) (BRASIL, 2015). 

A atenção em saúde mental deve ser feita dentro de uma 

rede de cuidados, e os Centros de Atenção Psicossociais 

constituem o dispositivo estratégico da referida Rede. Portanto, 

objetiva-se com o estudo delinear o perfil epidemiológico da 

depressão em usuários do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) I do município de São Sebastião de Lagoa de Roça- 

PB. 

 A Reforma Psiquiátrica é um contínuo processo de pensar 

as práticas e recriá-las além de concretizar na prática a visão 

biopsicossocial de saúde. Conhecendo o usuário se pode 

repensar a atenção psicossocial, verificando se a proposta da 

reforma psiquiátrica está sendo efetivamente realizada nestes 

serviços. 

Desta forma, o estudo tem como questão norteadora: Qual 

o perfil epidemiológico da depressão em usuários do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) I do município de São Sebastião 

de Lagoa de Roça- PB? 

De acordo com a questão levantada, o objetivo geral 

estabelecido foi: Delinear o perfil epidemiológico da depressão 

em usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I do 

município de São Sebastião de Lagoa de Roça- PB. 

No que diz respeito aos objetivos específicos: Identificar a 

prevalência de pacientes com diagnóstico de depressão 

atendido pelo CAPS I do município de São Sebastião de Lagoa 

de Roça e Identificar características sociais, demográficas, 

econômicas e de saúde da população com diagnostico de 

depressão atendida pelo CAPS I do município de São 

Sebastião de Lagoa de Roça- PB. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa documental, exploratória, 

descritiva, de abordagem quantitativa. 

A pesquisa teve como cenário o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do município de São Sebastião de Lagoa 

de Roça.  

Foi realizado um levantamento censitário dos prontuários 

ativos dos 523 pacientes cadastrados e acompanhados pelo 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município de São 

Sebastião de Lagoa de Roça.  

Foram incluídos no estudo todos os prontuários que 

tiverem registro de diagnóstico de depressão como patologia 

primária ou associada à outra doença. 

Foram excluídos os prontuários que não possibilitarem 

entendimento claro e legível do diagnóstico do paciente. 

 

ANALISE DOS DADOS E DISCUSÃO DOS RESULTADOS 

 

No período de 14 a 21 de março de 2018 foram avaliados 

523 prontuários no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) de 

São Sebastião de Lagoa de Roça; destes 107 (20,5%) eram de 

usuários com diagnostico de depressão, conforme evidenciado 

no gráfico1.  
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GRÁFICO 1 prevalência de usuários do CAPS I de São Sebastião de 
Lagoa de Roça com diagnostico de depressão. 

 

FONTE: São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 2018. 

A depressão, dentre os transtornos psiquiátricos, é a que 

se apresenta com a morbidade mais elevada nas sociedades 

industrializadas, de tal maneira que 9 a 20% da população geral 

apresentam algum tipo de sintoma depressivo (SIMONI, 2014). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 

milhões de pessoas vivem acometido por essa patologia, um 

aumento de mais de 18% entre 2005 e 2015 e cerca de 5,8% 

da população brasileira um total de 11,5 milhões de casos 

(OMS, 2017).  

Dos 107 prontuários avaliados os principais tipos de 

depressão encontrados estão representados no gráfico 02. 

 

outros 
transtornos

79,5%

transtornos 
depressivos

20,5%
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GRÁFICO 2 Principais tipos de depressão identificadas no CAPS I 

FONTE: São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 2018. 

Os usuários sofrem mais com o tipo de Transtorno misto 

ansioso e depressivo (55,1%), seguido de Episódio depressivo 

leve (23,4%), Episódio depressivo moderado (13,1%), Episódio 

depressivo grave com sintomas psicóticos (6,5 %), Transtorno 

depressivo recorrente, episódio atual leve (0,9%) e Transtorno 

depressivo recorrente episódio atual moderado (0,9%). 

A ansiedade é um transtorno que pode estar ligada à 

depressão e tanto a ansiedade como a depressão podem levar o 

paciente a não conseguir executar atividades cotidianas (PAVANELI, 

2017). Os sintomas são similares entre a depressão e a 

ansiedade, como por exemplo, os medos, dificuldade de 

concentração, insegurança, irritabilidade, entre outros 

(GASPARINI, 2016). 

A depressão e a ansiedade são definidas como entidades 

diagnósticas independentes, altamente comórbidas. São 

encontrados sintomas ansiosos em cerca de 50-80% dos 

0,9%

0,9%

6,5%

13,1%

23,4%

55,1%

depressivo recorrente, episódio atual

moderado

Transtorno depressivo recorrente,

episódio atual leve

Episódio depressivo grave com

sintomas psicóticos

 Episódio depressivo moderado

Episódio depressivo leve

Transtorno misto ansioso e depressivo
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pacientes que se apresentam com depressão. Os pacientes 

com depressão ansiosa levam o dobro do tempo a recuperar de 

um episódio de depressão e têm maior probabilidade de 

apresentar sintomas somáticos, despersonalização e 

desrealização (MIGUEL, 2016). 
Tabela 3- Caracterização demográfica e socioeconômica dos usuários 
do CAPS I, São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 2018. 

Variáveis  Freqüência 

n  

Porcentagem 

% 

Media  

Sexo    

Masculino 

Feminino 

16 

91 

15 

85 

- 

- 

Idade     

Variação  14-92 - 48 

Estado civil     

Casado (a) 

Solteiro (a) 

Viúvo (a) 

Divorciado (a) 

Não informado  

46 

28 

07 

04 

22 

43 

26,2 

6,5 

3,7 

20,6 

- 

- 

- 

- 

- 

Escolaridade    

Analfabeto 

Alfabetizado 

N. fundamental 

incompleto 

N. fundamental 

completo 

N. médio 

incompleto 

19 

19 

28 

 

06 

 

11 

16 

17,8 

17,8 

26,2 

 

5,6 

 

10,3 

15 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 
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N. médio 

completo 

N. superior 

incompleto 

N. superior 

completo 

Pos graduado 

Não informado 

04 

01 

01 

02 

3,7 

0,9 

0,9 

1,9 

- 

- 

- 

- 

Situação 

ocupacional 

   

Empregado 

Desempregado 

Outros 

Não informado 

08 

29 

33 

37 

7,5 

27,1 

30,8 

34,6 

- 

- 

- 

- 

Profissão    

Agricultor 

Empregada 

domestica 

Estudante 

Funcionário 

publico 

Outras 

Não informado 

28 

09 

08 

03 

16 

43 

26,2 

8,4 

7,5 

2,8 

14,7 

40,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Renda do 

paciente 

   

Variação 150-1500 - 928 

Renda da família    

Variação 150-2862 - 1035 
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Recebe algum 

beneficio  

   

Sim 

Não 

Não informado 

50 

08 

49 

46,7 

7,5 

45,8 

- 

- 

- 

Tipo de beneficio    

Programa bolsa 

família 

Aposentadoria 

Auxilio doença 

Pensão  

Benefício a 

prestação 

continuada 

38 

 

09 

01 

01 

01 

35,5 

 

8,4 

0,9 

0,9 

0,9 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

Tipo de moradia    

Própria 

Alugada 

Cedida 

Outros 

Não informado 

67 

18 

15 

02 

05 

62,6 

16,8 

14 

1,9 

4,7 

- 

- 

- 

- 

- 

Números de 

pessoas no 

domicilio 

   

Variação 1-9 - 04 

Filhos    
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Sim 

Não 

Variação 

71 

32 

1-15 

66,4 

29,9 

- 

- 

- 

3,5 

Total 107 100  

Fonte: São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 2018. 

A caracterização demográfica e socioeconômica da 

população estudada, descrita na tabela 1 evidencia que a maior 

parte dos usuários diagnosticados com depressão é mulheres 

(85%). Destaca se que as mulheres são mais propensas a 

depressão do que os homens. Pois a depressão esta ligada ao 

ciclo reprodutivo feminino e as alterações hormonal pelas quais 

as mulheres passam ao longo da vida (YUASA, 2012).  

Na amostra, a idade varia de 14 a 92 anos a média é de 

48 anos. A depressão é mais comum na faixa etária dos 15 aos 

44 anos, normalmente considerada a mais produtiva do ciclo de 

vida humano (MAXIMO, 2010).  

Observa-se também que a maior parte era casada 

(43%), seguido de solteiros (2,6%), viúvo (6,5%), divorciados 

(3,7%), não informados (20,6%). Em um estudo transversal 

Frade (et. al., 2015) mostrou que em relação ao estado civil os 

solteiros e viúvos parecem mais predispostos para apresentar 

sintomas de depressão. De acordo com Frizzo (et. al., 2010). 

Uma das formas que a depressão pode afetar a família é 

através de um possível aumento de problemas no 

relacionamento conjugal. 

Segundo a escolaridade a maioria só tinha o ensino 

fundamental incompleto (26,2%), seguido de analfabeto 

(17,8%), alfabetizado (17,8%), nível médio completo (15%), 

nível médio incompleto (10,3%), nível fundamental completo 
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(5,6%), nível superior incompleto (3,7%), nível superior 

completo (0,9%), pos graduado (0,9%), não informado (1,9%). 

As pessoas com baixa renda e escolaridade são mais 

vulneráveis a doença como depressão, por enfrentar mais 

adversidades e dificuldades em contorná-las no decorrer da 

vida (PIMENTEL, 2011). 

Evidencia-se que, 27,1% dos usuários estavam 

desempregados, os empregados correspondem a 7,5%, outros 

30,8%, e os que não informaram 34,6%. O desemprego assume 

assim um impacto negativo sobre a saúde mental e o bem-estar 

do indivíduo. Os sintomas depressivos são os que mais se 

encontram associados, manifestando uma correlação positiva 

com sintomas de ansiedade e somatização. 

A profissão que se destaca é a agricultura (26,2%), 

empregada domestica (8,4%), funcionário publico (2,8%), 

outras (14,7%). Os 7,5% restantes correspondem os menores 

que apenas estudam.  

A renda media dos pacientes na amostra é de R$ 928,00 

reais. E a renda familiar varia de R$ 150,00 a R$ 2862,00 e a 

media e de R$ 1035,00 reais. Estudo epidemiológico realizado 

com dados de 89 mil indivíduos ajustados à população global 

mostrou que os mais pobres apresentavam um risco 

aproximadamente duas vezes maior de ter a depressão 

(OLIVETO, 2011) e que a depressão pode estar ligada a pouca 

qualidade de vida, um problema comum entre pessoas com 

menor poder aquisitivo (ROMAN, 2011). 

A maioria dos usuários recebia algum tipo de beneficio 

(46,7%), sendo o principal o programa bolsa família (35,5%), 

seguida de aposentadoria (8,4%). Em 2013, um levantamento 

feito pelo Ministério da Previdência Social apontou que mais de 
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61 mil pessoas receberam auxílio-doença por causa da 

depressão, número 5,5% superior ao de 2012 (GLOBO, 2017). 

Condições de moradias inadequadas contribuem para 

elevada prevalência de transtornos mentais na população 

brasileira, o que não deu para representar se a população 

estudada tinha problema com moradia inadequada, pois só foi 

observado que segundo o tipo de moradia a maior parte dos 

usuários tem casa própria (62,6%), seguida de alugada 

(16,8%), cedida (14%), outros (1,9%) e não informado (4,7%). 

De acordo com Gomes et al., (2010) o morador de rua enfrenta 

inúmeras dificuldades, pois o cidadão em circunstância de rua 

não é visto como igual, nem como integrante da mesma 

espécie, apenas não é visto.  

O número de pessoas no domicílio varia de 01 a 09 

pessoas, sendo a média de 04. A maior parte dos usuários tem 

filhos (66,4%), e os que não têm correspondem a 29,9%. A 

quantidade varia de 1 a 15 filhos sendo a média de 3,5. Pessoas 

que moram sozinhas e em estado de viuvez recente também 

apresentam maior probabilidade de desenvolver essa 

patologia, já que a solidão é um suposto fator de risco (SIMONI, 

2014). O risco de depressão é aumentado na ausência de 

relacionamentos afetivos, de amizades e de vínculos de 

confiança, com cônjuge, parceiro ou amigo (GONSALVEIS, 

ANDRADE, 2010). 

As características de saúde da população estudada 

estão descritas na tabela 2 e evidencia que a maior parte dos 

pacientes com o transtorno de depressão no CAPS I de São 

Sebastião de Lagoa de Roça procurou o CAPS de forma 

espontânea (51,4%) e referenciada (29,9%). Destas referencias 

22,4 % foram do PSF, NASF (2,8%), CREAS (0,9%), hospital 

(0,9%), CAPS de outro município (0,9%) e familiares (0,9 %). 
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Tabela 4- Características de saúde da população com diagnostico de 

depressão atendido pelo CAPS I, São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 

2018. 

VARIAVEL FREQUENCIA 

N 

PORCENTAGEM 

% 

DEMANDA   

ESPONTANEA 

REFERENCIADA  

NÃO INFORMADO 

71 

32 

20 

51,4 

29,9 

18,7 

POR QUEM   

PSF 

NASF 

CREAS 

HOSPITAL  

CAPS de outros 

municípios 

FAMILIA 

24 

03 

01 

01 

01 

 

01 

22,4 

2,8 

0,9 

0,9 

0,9 

 

0,9 

INTERNAÇÕES 

PSIQUIATRAS 

  

SIM 

NÃO 

NÃO INFORMADO 

08 

97 

02 

7,5 

90,7 

1,9 

PROFISIONAIS 

CONSULTADOS 
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PSIQUIATRA 

PSICOLOGO 

ENFERMEIRO 

TECNICO DE 

ENFERMAGEM 

ASISTENTE SOCIAL 

107 

99 

105 

82 

 

03 

 

100 

92,5 

98,1 

76,6 

 

2,8 

TOTAL 107 100 

Fonte: São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 2018. 

 

A Atenção Básica de Saúde (ABS) é considerada a 

principal porta de entrada de atendimento e é através dela que 

as pessoas de uma área terão acesso à saúde inclusive a saúde 

mental dos indivíduos, sendo esta garantida pela constituição 

do nosso país e tal acesso assegurado pelos profissionais da 

saúde (BRASIL, 2013). Não obstante, mais de 50% da 

população estudada procurou o CAPS, serviço especializado 

sem passar pela ABS o que aponta uma fragilidade da ABS em 

receber e direcionar de forma efetiva sua população adstrita.  

A maioria dos pacientes não teve internações (90,7%) 

em hospital psiquiátrico, e 7,5% foram internados no mínimo 

uma vez, nos hospitais Hospital Dr. Edgley, antigo Hospital 

João Ribeiro, Clinica Psiquiátrica Doutor Maia.  

Na depressão a internação esta indicada quando há risco 

suicida e recusa alimentar, a medida visa proteger o indivíduo 

até que as medicações comecem a fazer efeito e ele recobre 

seu equilíbrio psíquico (BARROS, SERAFIN, 2009). No caso da 

presente investigação apenas 6,5% dos casos depressivos 

cursaram com sintomas psicóticos. 
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No CAPS os profissionais consultados são psiquiatras 

100%, enfermeiros 98,1%, psicólogos 92,5%, técnico de 

enfermagem 76,6%, assistente social 2,8%. O trabalho 

multidisciplinar no tratamento da depressão se mostra 

necessário desde o primeiro contato com o paciente. Na 

avaliação inicial é importante estabelecer o possível diagnóstico 

multiaxial, a lista de problemas e as metas do tratamento.Desta 

forma, o bom vínculo terapêutico ainda é o melhor preditor de 

bom prognóstico. A educação para a doença, a identificação e 

manejo de comorbidades, bem como o estímulo para mudanças 

positivas no estilo de vida do paciente e sua família são 

importantes papéis exercidos pela equipe multidisciplinar no 

tratamento de pacientes com transtornos de humor (VIEIRA et. 

al., 2004). 

Todos pacientes do CAPS I de São Sebastião de Lagoa 

de Roça- PB com transtorno de depressão tomam algum tipo 

de medicação. Dentre as medicações mais usadas estão os 

antidepressivos (91,6%), ansiolíticos (57%), antipsicoticos 

(13,1%), e estabilizador de humor (8,4%), conforme 

apresentado no gráfico 03.      
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GRÁFICO 3 Principais classes de medicações usadas para 

tratamento da depressão no CAPS I 

 

Fonte: São Sebastião de Lagoa de Roça, PB, 2018. 

Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das 

depressões moderadas e graves. E em pacientes com 

depressão psicótica, a associação de antidepressivos com 

antipsicóticos é mais efetiva do que antidepressivos 

isoladamente (FLECK, BERLIM et.al.2009). 

A utilização de benzodiazepínicos (BZD) na depressão 

deve ser feita somente quando a ansiedade é um componente 

maior e quando não há um comportamento agressivo 

predominante (FIRMINO, 2008). 

 

CONSIDERACÕES FINAIS 

 

O perfil dos pacientes com transtornos depressivos é 

diagnosticado com o transtorno misto ansioso e depressivo, 

8,4%

13,1%

57%

91,6%

ESTABILISADOR DE
HUMOR

ANTIPSICOTICO

ANSIOLITICO

ANTIDEPRESSIVO

MEDICAÇÃO



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DEPRESSÃO EM USUÁRIOS DE UM CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
 

mulher, casada, com filhos, com baixo nível de escolaridade, 

desempregadas, agricultoras, com uma renda media de R$ 

1035 reais e recebendo o beneficio da bolsa família. A maioria 

dos usuários com diagnostico de depressão procurou o CAPS 

por demanda espontânea, são consultados por uma equipe 

multiprofissional e fazem uso de medicações. A depressão é um 

transtorno que pode estar ligada à ansiedade e tanto a depressão 

como a ansiedade podem levar o paciente a não conseguir executar 

atividades cotidianas. Atenção específica deve ser destinada a 

faixa etária dos 15 aos 44 anos, que apresentaram maiores 

ocorrências de depressão, normalmente considerada a mais 

produtiva do ciclo de vida humano. 

 Espera-se que este trabalho contribua para um 

planejamento das ações, além de identificar pontos importantes 

que podem ser desenvolvidos em pesquisas subseqüentes 

para avaliar o serviço mais profundamente, sob outras variáveis 

e numa abordagem qualitativa. 

No que diz respeito aos profissionais de enfermagem 

ressalta-se que os mesmos possuem contato direto, prolongado 

e constante com os clientes dos serviços de saúde, estando em 

posição de identificar os sinais indicativos de depressão, fazer 

o levantamento das possíveis dificuldades desse portador, 

realizar os devidos encaminhamentos e atuar terapeuticamente 

sempre que estiver em interação com o portador de transtorno 

depressivo.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir de alguma 

forma, para o aprimoramento das ações nos CAPS, pois estes 

devem caminhar rumo a uma prática em saúde mental baseada 

nos preceitos da reforma psiquiátrica. 

As limitações encontradas foram à falta e a qualidade 

das informações registradas nos prontuários, o que pode ser 
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superado com preenchimento de forma correta, na admissão do 

usuário, no acolhimento e ao longo do tratamento do paciente. 
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RESUMO: O Bullying é um comportamento característico do 
contexto escolar, que envolve agressões repetidas e 
intencionais, havendo disparidade de forças (física e/ou 
psicológica), causando dor e angústia à vítima. Tal conduta 
apresenta quatro diferentes autores sociais: (a) os 
perpetradores (bullies), os agressores; (b) as vítimas, que são 
alvos do bullying; (c) as vítimas-agressores e (d) as 
testemunhas. O presente estudo objetivou verificar a 
prevalência e os tipos de bullying em escolares piauienses, 
além de considerar variáveis sociodemográficas. Para, tanto, 
contou-se com uma amostra de 232 escolares, divididos 
equitativamente entre meninos e meninas, que eram oriundos, 
em maioria, de escolas particulares (52,4%) da cidade de 
Parnaíba, Piauí e com idades variando entre 09 e 13 anos (M = 
11,06; DP = 1,09). Para coleta de dados utilizou-se a Escala de 
Comportamentos de Bullying e um questionário 
sociodemográfico. As análises estatísticas foram efetuadas 
através do programa SPSS, versão 23. Os resultados 
evidenciaram que existe uma maior prevalência dos meninos se 
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envolverem em comportamentos de bullying, mesmo 
considerando suas diferentes manifestações. Os achados 
endossam as discussões acerca da temática, argumentando 
sobre importância de identificar fatores que possam influenciar 
na ocorrência do bullying, para que sejam considerados, 
juntamente com o contexto, a fim de favorecer experiências 
positivas nas interações sociais, tornando-as salutares entre os 
iguais, dentro e fora da escola. 
Palavras-chave: Prevalência; Agressão; Bullying. 

 

INTRODUÇÃO 

  

O bullying é um fenômeno cultural, considerado um 

problema de saúde pública complexo e generalizado que afeta 

as pessoas de todas as idades, acarretando em consequências 

desagradáveis, sendo estas físicas e/ou psicológicas a longo 

prazo (RETTEW; PAWLOWSKI, 2016) 

As pesquisas mostram que o bullying apresenta-se com 

algumas características especificas, principalmente no que 

referente ao envolvimento de diferentes autores sociais nesse 

processo: (a) os perpetradores (bullies), os agressores; (b) as 

vítimas, que são alvos dos que praticam o bullying; (c) as 

vítimas-agressores, que são alvos e também executam a 

intimidação e (d) as testemunhas, que são grupo que não se 

envolvem diretamente, no entanto, nada fazem diante do 

comportamento por não saberem como agir ou por ter medo de 

sofre intimidações (ZYCH; ORTEGA-RUIZ; DEL REY, 2015). 

Ademais, com o advento das tecnologias de informação 

e comunicação, emerge outra forma de bullying, denominado 

de cyberbullying, que é caracterizado por humilhações e/ou 

intimidações através da internet (nas redes sociais, e-mail, etc.) 
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ou mídias digitais, como celulares, fotos ou vídeos (BALDRY et 

al., 2016).  

Um agravante dessa conduta refere-se à possibilidade 

de o autor permanecer no anonimato, criar pseudônimos 

(fakes), e-mails provisórios, entre outras estratégias para 

esconder sua identidade, constitui outro fator que possibilita o 

envolvimento de mais indivíduos atuando como agressores 

(ANTONIADOU; KOKKINOS, 2015). 

Ademais, o bullying, difere de outras formas de agressão, 

pois ocorre de maneira sistemática, onde o agressor 

deliberadamente pretende obter poder e/ou causar, 

regularmente, sofrimento psicológico ou físico na pessoa 

vitimizada (OLWEUS, 2013; SLEE; SKRZYPIEC, 2016).  

Apesar de ser uma prática bastante debatida 

cotidianamente, o estudo sistemático do fenômeno bullying é 

datado desde a década de 70 pelo psicólogo Dan Olweus da 

Universidade de Bergan (SLEE; SKRZYPIEC, 2016). O autor 

definiu o bullying como sendo uma conduta que ocorre em 

ambiente escolar, sendo uma forma de intimidação ou ameaça 

à integridade física ou psicológica da vítima, possui algemas 

características especificas:  (a) intencional; (b) repetição; (c) 

assimetria de forças (física ou psicológica) e (e) não é 

provocado pela vítima (OLWEUS, 2013). 

Estudos iniciais observaram a existências de duas 

formas de manifestação do bullying: (a) direta, (bullying físico e 

verbal), expressa através empurrões e insultos verbais 

direcionados a outra pessoa, ou (b) indireta, onde o agressor 

tem a intenção de ferir a outra pessoa através da exclusão 

injustificada ou da disseminação de boatos mentirosos sobre a 

vítima, expressado pelo bullying relacional. Não obstante, com 

o avanço da tecnologia da informação surgiu uma nova forma 
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de agressão indireta, denominada de cyberbullying (BARLETT; 

COYNE, 2014; ZYCH; BALDRY; FARRINGTON, 2017), 

considerada mais devastadora devido a possibilidade de 

permanecer no anonimato, além de ter uma abrangência maior 

de pessoas atue como agressores (ANTONIADOU; 

KOKKINOS, 2015) 

Os agressores desse fenômeno são chamados de 

bullies, são caracterizados por serem mais agressivos, 

impulsivos e terem uma forte necessidade de dominação 

(SMITH; STEFFGEN, 2013), buscam por êxito, poder e 

prestígio, sendo mais propensos no envolvimento em situações 

de bullying no papel de agressores, devido a necessidade em 

promover interesses pessoais (MONTEIRO et al., 2017), por 

isso, muitas vezes, assumem um papel de líder dentro do grupo 

social (ZYCH; BALDRY; FARRINGTON, 2017). 

Além disso, outros fatores estão associados ao grupo de 

agressores, tais como a violência familiar, abuso infantil e 

negligência, falta de envolvimento e apoio dos pais 

(NOCENTINI et al., 2018), além de apresentarem uma maior 

probabilidade a adquirir comportamentos de risco, como fumar 

cigarros, e danos relacionados ao consumo de álcool, 

principalmente em adolescência  (QUINN et al., 2016).  

As vítimas típicas do bullying são indivíduos alvos de 

atos dos perpetradores, por um determinado período de tempo 

(ZYCH; BALDRY; FARRINGTON, 2017), contribuindo níveis 

mais altos de ansiedade, baixa autoestima, timidez, terem 

poucos amigos (FORLIM; STELKO-PEREIRA; WILLIAMS, 

2014), além de possuírem uma visão negativa de si mesmo e 

de sua situação, sendo mais deprimidos quando comparados 

com outros alunos (OLWEUS, 2013). Essas consequências que 

acompanham as vítimas de bullying, podem se alastrar para a 
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vida adulta, ocasionando outros problemas emocionais, tais 

como a solidão, ansiedade e a ideação suicida (BODEN et al., 

2016; COSTA et al., 2015; HOLT et al., 2015; MCVIE, 2014). 

Ademais, evidencia-se que as meninas participam com 

maior frequência da forma sutil e indireta (OLWEUS, 2013; 

SILVA et al., 2013), os meninos são mais propensos a 

participarem dos atos de bullying, tanto como perpetradores, 

assim como vítimas (CARBONE-LOPEZ et al., 2010). 

Existe um terceiro grupo de atores, denominados de 

vítimas/agressores, que são estudantes intimidados, mas que 

também intimidam, muitas vezes como uma tentativa para que 

a agressão não ocorra novamente (ZYCH; BALDRY; 

FARRINGTON, 2017). Este grupo é considerado bastante 

vulnerável, apresentando uma maior tendência a 

desenvolverem problemas, principalmente em cometerem 

crimes graves, usarem drogas ou integrarem gangues como 

forma de proteção à intimidação (CARBONE-LOPEZ et al., 

2010). 

As Testemunhas são aqueles indivíduos que não se 

envolvem diretamente com as situações de bullying, ou seja, 

não praticam nem são vítimas dessa agressão, muitas vezes 

ficam caladas por medo de serem a próxima vítima (OLWEUS, 

2013). Além disso, pesquisas sugerem que testemunhar a 

vitimização de outros pares pode resultar em problemas de 

saúde mental (ZYCH; BALDRY; FARRINGTON, 2017). 

Referente a prevalência do bullying, existem 

investigações, principalmente países europeus. Por exemplo, a 

pesquisa realizada por gradinger, Strohmeier e Spiel (2010) 

com 1.000 alunos na Áustria, com idades entre 10 e 15 anos, 

encontrou resultados similares, havendo uma maior prevalência 
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de agressões na forma tradicional 11,7%, quando comparados 

com o cyberbullying, 1,6%.  

Resultados similares foram encontrados na Itália por 

Baldry, Farrington e Sorrentino (2016), em uma amostra de 

mais de 5.000 adolescentes. Destes, 13,3%, relataram 

comportamentos de perpetração, 12,4% de vitimização e 26,8% 

foram caracterizados como vítimas/agressores. Para o 

Cyberbullying, as taxas foram menores, com 4,4% dos 

perpetradores, 2,4% das vítimas e 1,9% dos 

agressores/vítimas.  

Recentemente, Thomas et al. (2018), em uma amostra 

com 1.217 estudantes, entre 12 e 17 anos, de escolas públicas 

e particulares do sudeste da Austrália verificaram que as 

experiências de perpetração estavam associadas com níveis 

menores de engajamento escolar e apoio social de colegas e 

amigos, além de níveis mais elevados de comportamentos 

psicóticos e neuróticos. 

Especificamente, no contexto brasileiro, em 2012 foi 

realizada por Malta et al. (2014), a Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE) em todas as capitais brasileiras, com uma 

amostra de 109.104 estudantes. Foi verificado que 20,8% dos 

participantes praticavam algum tipo de comportamento de 

bullying e 7,2% como vítimas. 

Ademais, mesmo considerando as consequências 

negativas que o bullying pode trazer, pois traz marcas para toda 

vida, e por vezes ocorre de maneira silenciosa (SILVA; 

NEGREIROS, 2013), ainda são escassos de estudos em 

âmbito nacional, principalmente com envolvidos no papel de 

agressor. Assim, devido ao impacto que essa conduta pode 

ocasionar para saúde de crianças e adolescentes, faz-se 
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necessário verificar a prevalência, para planejar intervenções 

adequadas no campo da saúde (MARCOLINO et al., 2018). 

Pois entende-se que uma vez identificado, esse 

fenômeno pode ser combatido previamente, por meio de ações 

que envolvam articulações de diferentes agentes de 

socialização, tais como os pais, educadores e a escola (SOUZA 

et al., 2018). Nessa direção, ressalta-se que apesar dos 

esforços de pesquisados com esse propósito no contexto 

brasileiro, principalmente disponibilizando instrumentos que 

possibilitem identificar os agressores (MEDEIROS et al., 2015; 

MONTEIRO et al., 2017; SANTOS et al., 2015).  

Dado o exposto, a presente pesquisa objetivou, 

identificar a prevalência e os tipos de bullying em escolares 

piauienses, considerando variáveis sociodemográficas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, que contou com uma 

amostra acidental (não probabilística) de 232 escolares da 

cidade de Parnaíba, Piauí, com idade entre 09 e 13 anos (M = 

11,06; DP = 1,09), distribuídos equitativamente entre meninos 

e meninas, em maioria de escolas particulares (52,4%).  

Os instrumentos utilizados foram a Escala de 

Comportamentos de Bullying (ECB), elaborada por Medeiros et 

al. (2015), com 16 itens, distribuídos igualmente em quatro 

fatores: a) Físico; b) Verbal; c) Relacional; d) Cyberbullying. A 

ECB tem como frase estímulo “em minha escola, ultimamente, 

tenho recebido ou sou vítima de...”, e é respondida numa escala 

tipo Likert de 5 pontos, variando de 0 (zero) - Nenhuma vez a 4 

(quatro) - Quatro ou mais vezes, referentes à frequência de 

comportamentos praticados, caracterizados como 
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manifestações do bullying, cometidos na última semana. Os 

participantes também responderam a um questionário sócio 

demográfico com questões tais como idade, sexo, tipo de 

instituição (pública ou privada). 

Após a autorização dos diretores das escolas, foram 

realizadas as coletas. Por ser uma pesquisa envolvendo 

menores de idade, foi enviado aos pais ou responsáveis, um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As crianças que 

os responsáveis autorizavam sua participação, tinham que 

assinar um Termo de Assentimento, caso participassem. 

Para os participantes, foram dadas todas as informações 

sobre os fins gerais da pesquisa: voluntariedade da 

participação, a inexistência de respostas certas ou erradas e o 

anonimato da participação. Aproximadamente 30 minutos 

foram necessários para a aplicação dos questionários. Destaca-

se que esta pesquisa seguiu as Resoluções nº 466/12 e 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para atender os objetivos propostos do presente estudo, 

efetuou-se estatísticas descritivas, para verificar a prevalência 

do comportamento de bullying. Posteriormente, foi feito um test 

t de Student para amostras independentes, a fim de verificar se 

os grupos se diferenciavam significativamente em função do 

sexo (meninos e meninas) e tipo de escola (pública e particular). 

A análise descritiva dos quatro fatores da ECB 

evidenciou que os alunos pontuam mais, respectivamente, na 

forma verbal (M = 3,88; DP = 3,48), Física (M= 0,88; DP = 1,65), 

relacional (M = 0,79; DP = 1,77) e cyber (M = 0,13; DP = 0,43). 



PREVALÊNCIA DE COMPORTAMENTOS DE BULLYING EM ESCOLARES 
PIAUIENSES 

 
 

 Para estimar a prevalência de comportamentos de 

bullying, classificou-se como perpetradores os alunos que 

indicaram terem praticado algum tipo de comportamento de 

bullying uma ou mais vezes por semana em pelo menos um 

item da ECB. Os resultados podem ser verificados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Frequência e percentual das práticas do bullying na 

amostra total e por sexo. 

Tipos de 

bullying 

Total  

(N= 232) 

Meninos 

 (N= 116) 

Meninas   

(N= 116) 

Total 207(89,22%) 116 (100%) 91 (78,45%) 

Físico 95 (40,94%) 81 (69,83%) 14 (12,07%) 

Verbal 191 (82,33%) 114 (98,28%) 77 (66,38%) 

Relacional 72 (31,03%) 45 (38,79%) 28 (24,14%) 

Cyber 27 (11,64%) 22 (18,97%) 8 (8,90%) 

 

 Segundo a Tabela 1., dos 232 alunos, 207 (89,22%) 

relataram praticar algum tipo de comportamento de bullying. 

Avaliando os comportamentos separadamente, em cada uma 

das quatro formas, constatou-se o seguinte percentual, 

respectivamente: verbal (N = 191) 82,33%, físico (N = 95) 

40,94%, relacional, (N = 72) 31,03% e o cyber (N = 27) 11,64%.  

 Posteriormente, foi verificada a prevalência de 

comportamentos de bullying em função do sexo, que apontou 

que 100% dos meninos haviam praticado ataques, que 

respectivamente,  foram verbais 114 (98,28%), físicos 81 

(69,83%), relacional 45 (38,79%) e cyber 22 (18,97%). 

Ademais, 91 (78,45%) das meninas foram perpetradoras, com 

77 (66,38%) de ataques verbais, 28 (24,14%) relacionais, 14 

(12,07%) físicos e 8 (8,90%) de comportamentos de cyber. 
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 Ademais, visando comparar os grupos em função do 

sexo dos participantes, realizaram-se testes t de student para 

amostras independentes, considerando os quatro fatores do 

bullying. Os resultados são descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2. Diferença das médias entre meninos e meninas (Test 
T - Student).  

Fatores do 

bullying 

Meninos 

(N= 116) 

Meninas 

(N= 116) 
CONSTANTE 

 M DP M DP T P 

Físico 1,66 2,04 0,12 0,32 8,02 0,01* 

Verbal 5,40 3,54 2,36 2,66 7,39 0,01* 

Relacional 1,24 2,33 0,35 0,71 3,96 0,01* 

Cyber 0,74 2,28 0,11 0,49 2,92 0,01* 

Nota: Diferenças significativas p < 0,05. 

 

 Segundo a Tabela 2., os grupos de meninos e meninas 

se diferencias significativamente, considerando as quatro 

manifestações de bullying (p < 0,05), com meninos com nivés 

mais elevados em todas as formas de bullying. 

 Com relação ao gênero, ficou evidenciado que os 

meninos apresentam mais condutas. Estes resultados 

corroboram estudos prévios, nacionais e internacionais, que 

demonstram o predomínio de comportamentos de bullying entre 

os estudantes do sexo masculino, mesmo considerando as 

diferentes manifeestações dessa conduta agressiva 

(MEDEIROS et al., 2015; ZEQUIÃO et al., 2016). Nessa direção 

o, em âmbito nacional foi identificado um percentual superior de 

meninos identificados como agressores, totalizando 26,1% 

(MALTA et al., 2014). Suportando sugestão de que sejam 

implementadas intervenções preventivas, principalmente em 
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meninos, pois esse grupo é tipo como mais agressivo e 

perpetrador (DEL REY et al., 2016; BRITO et al., 2015). 

 Em seguida, verificou-se a prevalência e 

comportamentos de bullying em função do tipo de escola. Os 

resultados estão sumarizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Frequência e percentual das práticas do bullying por 

tipo de escola. 

Tipos de bullying Particular (N= 119) Pública (N= 113) 

Físico 40 (33,61%) 50 (44,24%) 

Verbal 93 (78,15%) 98 (86,73%) 

Relacional 33 (27,73%) 41 (36,28%) 

Cyber 13 (10,92%) 8 (12,38%) 

 

 Na Tabela 3., foram considerados os tipos de escolas 

dos participantes. Assim, os comportamentos foram avaliados 

separadamente para as quartro manifestações de bullying. Foi 

verificado resultados similados nos dos tipos e instituições, 

hvendo um predominio de conportmentos paraticados nas 

escolas públicas, com o senguinte percentual, respectivamente: 

 Dos 113 alunos de escolas públicas, 98 (86,73%) 

relataram praticas de bullying verbal, 50 (44,24%) do físico, 41 

(36,28%) relacional e o cyber foram 8 (12,38%). Para 

estudantes de escolas particulares a amostra total foi de 119 

infantes, com prevalência do bullying verbal 93 (78,15%), físico 

40 (33,61%), relacional 33 (27,73%) e o cyber 13 (10,92%). 

 Posteriormente, foram comparados os grupos por tipos 

de instituiçoes públicas e particulares, por meio do teste t de 

student para amostras independentes. Os resultados são 

descritos na tabela 4. 
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Tabela 4. Diferença das médias entre escolas particulares 

e públicas (Test T - Student).  

Fatores do 

bullying 

Particular 

(n= 119) 

Pública 

(n = 113) 
CONSTANTE 

 M DP M DP T P 

Físico 0,64 1,30 0,95 1,45 -1,69 0,09 

Verbal 3,34 3,27 4,21 3,46 -1,94 0,05* 

Relacional 0,42 1,06 0,32 1,62 -2,95 0,01* 

Cyber 0,32 1,62 0,35 1,18 -1,77 0,86 

Nota: Diferenças significativas p < 0,05. 

 

Como observado na Tabela 4., quanto ao tipo de escola 

(particular e pública), apenas os tipos de bullying verbal e 

relacional conseguem se diferenciar de maneira satisfatória (p 

= 0,01), havendo uma maior prevalência de manifestações em 

escolas públicas, corroborando com outros estudos, que 

evidenciaram maiores índices na escolas públicas (MALTA et 

al., 2014; AGUIAR; BARREIRA, 2017). 

Em suma, é possível descrever um perfil de agressores 

sendo estes em maiorias meninos, além de haver um número 

maior de incidências na escola pública. Resultados 

semelhantes foram encontrados em deferentes pesquisas 

(OLIVEIRA-MENEGOTTO, et al., 2013; OLWEUS, 2013; 

AGUIAR; BARREIRA, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando os resultados da presente pesquisa, 

destaca-se uma relevante prevalência de comportamentos de 

bullying entre os escolares da amostra considerada. Isso 
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demonstra a necessidade de implementar ações educativas e 

preventivas, para reduzir as ocorrências e suas consequências. 

 Os dados da pesquisa são alarmantes, uma vez que foi 

verificado, por exemplo, que todos os meninos já haviam 

praticado tal conduta agressiva. Reforçando a ideia de que, 

apesar da escola ser um importante de socialização, pois 

promove uma maior interação entre seus pares, a mesma tem 

sido classificada como um dos lugares mais comuns de 

violência, culminando na prática do bullying (SOUZA et al., 

2018). Ademais, possivelmente, isso ocorre, pois, os 

profissionais da educação (professores, diretores, etc.) têm 

dificuldade em diferenciar alunos com comportamentos 

agressivos, daqueles tidos como indisciplinados, favorecendo 

um diagnóstico equivocado (MEDEIROS et al., 2015).  

Cabe salientar que está pesquisa não foi isenta de 

limitações, que devem ser mencionadas, para serem sanadas 

em pesquisas futuras.  Especificamente, destaca-se a restrição 

da amostra, que foi por conveniência e abrangeu apenas quatro 

escolas de uma cidade do interior do Piauí. Dito isto, entende-

se que a generalização dos resultados não pode ser alcançada 

de forma satisfatória, uma vez que não refletem um número 

considerável de escolas, recomenda-se que estudos similares 

sejam replicados, considerando amostras maiores e mais 

heterogêneas, com um número maior de escolas da cidade de 

Parnaíba e/ou cidades do Piauí, quiça, do Nordeste ou de 

outras regiões do Brasil.  

Entretanto, apesar das limitações supracitadas, se 

espera que a presente pesquisa possa incentivar outros 

estudos, para conhecer, por exemplo, em que medida ser os 

comportamentos de bullying podem predizer condutas 

desviantes e delitivas, por exemplo, ou servir como apoio de 
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medidas preventivas na escola. Ademais, para uma melhor 

compreensão do comportamento pesquisa adicional é 

necessária que sejam replicadas outras pesquisas, de caráter 

epidemiológico em diferentes faixas etárias, estados e cidades. 

Para além disso, Dilmaç e Aydoğan (2010) sugerem que 

sejam realizados aconselhamentos com base em valores 

sociais, pautando-se em valores normativos, que visem contra 

os efeitos adversos comportamento de bullying, uma vez que o 

reforçamento dos valores pode prevenir incidência de situações 

de bullying, além de acarretar em mudanças de comportamento 

em relação aos pares na resolução de conflitos. 

Seria interessante, investigar possíveis antecedentes e 

consequentes desta conduta, tais como a personalidade, 

contexto familiar, as atitudes frente à escola, para que haja uma 

melhor compreensão do fenômeno e de seus efeitos em 

diferentes variáveis e contextos. Nessa direção, Monteiro et al. 

(2017) ressalta, que identificar os fatores relacionados a prática 

do bullying, pode auxiliar na identificação precoce de potencias 

agressores. Esse aspecto torna-se fundamental, pois pode ser 

crucial no delineamento de intervenções que visem reduzir 

comportamentos de bullying (CARAVITA; COLOMBO, 2016; 

DORNELLES; SAYAGO, 2013). 

Tendo isto em conta, Coelho (2016) argumenta que é 

importante identificar fatores que possam influenciar na 

ocorrência de bullying, para que sejam considerados, 

juntamente com o contexto, a fim de favorecer experiências 

positivas nas interações sociais, tornando-as salutares entre os 

iguais, dentro e fora da escola. 
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RESUMO: O autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
é um transtorno do neurodesenvolvimento, mais precisamente 
do ponto de vista comportamental. Os sinais e sintomas mais 
comuns incluem atraso ou ausência total da linguagem falada e 
falta de reciprocidade social. O Ministério da Saúde preconiza 
o diagnóstico precoce, este realizado pela equipe 
multiprofissional através de múltiplas avaliações. Após o 
diagnóstico de TEA, sentimentos como luto, depressão e 
negação estão presentes nos familiares, principalmente nos 
responsáveis. Desse modo, o presente estudo objetivou-se em 
caracterizar as publicações científicas no tocante às relações 
familiares de indivíduos com TEA através de uma revisão 
bibliométrica. O levantamento das publicações foi realizado nas 
bases de dados LILACS, Scielo e BDEnf. Foi utilizado a 
combinação de descritores “Transtorno do Espectro Autista 
AND Relações Familiares” e obteve-se 43 artigos para análise. 
46,51% dos artigos foram produzidos por psicólogos, justificado 
pelo fato que a psicologia foi a primeira ciência que lidou com o 
autismo. O estado de São Paulo foi o que mais produziu sobre 
o tema, equivalente a 41,86%. As palavras-chave mais 
utilizadas nas publicações foram autismo e família. Mediante o 
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exposto, conclui-se que o número de publicações sobre o 
assunto é reduzido, fato que serve de fomento para os 
pesquisadores. A pesquisa sobre o TEA é importante para a 
criação e fortalecimento de políticas públicas de saúde. 
Palavras-chave: Relações Familiares. Transtorno do Espectro 
Autista. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um 

transtorno do neurodesenvolvimento, mais precisamente do 

ponto de vista comportamental, manifestado através de 

múltiplas etiologias e em graus variados (ONZI; GOMES, 2015). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V), as principais características 

incluem comprometimento qualitativo no desenvolvimento 

sociocomunicativo, comportamentos estereotipados e um 

restrito repertório de interesses e atividades. 

 Segundo São Paulo (2014), os sinais e sintomas variam 

com a idade e classificação do grau, sendo os mais comuns o 

fracasso em desenvolver relacionamentos com indivíduos da 

mesma faixa etária, falta de reciprocidade social, atraso ou 

ausência total na linguagem falada, prejuízo na capacidade de 

iniciar ou manter uma conversação e dificuldade em modificar 

trajetos. 

 Utilizando os critérios diagnósticos, as primeiras 

manifestações do TEA são observadas entre os primeiros doze 

e vinte e quatro meses de vida. O diagnóstico é clínico, 

realizado pela equipe interdisciplinar, através de estratégias 

como: anamnese completa, exame físico, entrevista com pais, 

responsáveis e/ou cuidadores e aplicação de instrumentos 

psicopedagógicos (BRASIL, 2014).  
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 O diagnóstico precoce é preconizado pelas organizações 

de saúde, considerado fundamental tanto para as pessoas com 

TEA, quanto para as suas famílias. Através do diagnóstico, 

norteiam-se tratamentos e intervenções, que se tornam mais 

efetivas quando se leva um curto tempo para obter-se o 

diagnóstico (MONTEIRO et al., 2017). 

A prevalência do TEA tem aumentado em todo o mundo, 

sendo atualmente 62/100.000 crianças, o que é uma evidência 

que deve ser investigada, mas pode ser justificada pelo maior 

acesso aos sistemas de saúde, diversificadas estratégias de 

diagnóstico e atividades de educação permanente oferecidas à 

equipe multidisciplinar (PIRES, 2018). Entretanto, apesar dos 

avanços conquistados, ainda há atraso no diagnóstico precoce, 

consequente da variabilidade nos sintomas, limitações nas 

avaliações de pré-escolares, escassez de serviços 

especializados e profissionais habilitados para reconhecer as 

precoces manifestações do transtorno (ZANON; BACKES; 

BOSA, 2014). 

Nesse contexto, a dinâmica familiar comumente se altera 

após o diagnóstico de TEA. Sentimentos como luto, raiva, 

negação, depressão e preocupação afetam a família, sendo 

mais intensos entre os pais/responsáveis. Logo, o bem-estar 

mental do indivíduo com TEA e da sua família deve ser posto 

como prioridade pela equipe multidisciplinar (MAIA et al., 2016).  

A adaptação da família tem um papel importante para 

que o tratamento do indivíduo com TEA seja realizado de forma 

eficaz. O apoio familiar é essencial para a boa convivência e 

maior interação dos indivíduos com a sociedade (SOUSA, 

2018). 

  Mediante o exposto, compreendendo o desafio para os 

familiares de indivíduos com TEA, surgiu a seguinte questão de 
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pesquisa: Quais as características das produções científicas 

que versam sobre as relações familiares e o autismo? 

 Desse modo, o objetivo geral desse estudo é caracterizar 

as produções científicas no tocante às relações familiares de 

indivíduos com TEA através de uma revisão bibliométrica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliométrica, 

instrumento que nos fornece diversas possibilidades de 

analisarmos a produção científica. Uma delas é o manuseio de 

métodos que permitam a avaliação da produção dos autores, 

dos grupos de pesquisa e das suas respectivas instituições. 

Como também, nos permite identificarmos os principais 

avanços científicos e os campos que estão precisando de mais 

foco nas pesquisas (BAGGIO et al., 2014). 

 Para a realização deste estudo, foram consideradas as 

três etapas operacionais descritas por Vanz e Stumpf (2010). A 

primeira etapa consiste na busca sobre as produções científicas 

relacionadas às relações familiares de pais de crianças autistas. 

Com isso, procedeu-se o levantamento por meio da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), gerenciada pelo Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, 

mais conhecido por Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), 

que trata-se de um centro especializado da Organização Pan-

Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS), que visa contribuir com as informações 

científicas na área da saúde. 

 Em relação à realização das buscas pelas bases de 

dados utilizadas no momento do levantamento das produções 

científicas presentes, foram escolhidas estas: Literatura Latino-
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Americana e do Caribe (LILACS), a Biblioteca digital Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e a Base de dados de 

Enfermagem (BDENF).   

Vale salientar que para realização das buscas nas bases 

de dados foi utilizada a terminologia em saúde por meio dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que diz respeito a 

um vocabulário dinâmico e estruturado composto por um total 

de 33.558 descritores e qualificadores, que dos quais 

apresentam 29.018 do MeSH e 4.540 são de exclusividade do 

DeCS, que surgiu a partir do Medical Subject Headings (MeSH), 

da U.S. Já a National Library of Medicine (NLW) tem como 

objetivo permitir o uso dos termos em três idiomas, o que 

proporciona um meio consistente e único capaz de proporcionar 

a recuperação das informações independente do idioma, criado 

pela BIREME (BIREME, 2018). 

Em seguida os descritores “Transtorno do Espectro 

Autista” e “Relações familiares” foram identificados e 

posteriormente combinados com o operador boleano AND, que 

teve diante da apresentação dos resultados a delimitação do 

título do trabalho e assim foi possível filtrar os artigos que 

abordassem apenas sobre a temática principal e norteadora do 

estudo. Com isso, foi possível identificarmos dentre os 

resultados 78 artigos após diversas buscas alterando os termos 

dos descritores, porém que levassem ao mesmo sentido. 

Durante o momento de seleção da amostra que seria 

adotada utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: 

publicações do tipo artigo, disponíveis na íntegra, no idioma 

português, relacionados aos familiares e o transtorno do 

espectro autista e publicadas entre os anos de 2008 a 2017. 

Sendo assim, 35 artigos foram excluídos por não abordarem a 

temática em questão, por estarem indisponíveis ou não atender 
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aos critérios de inclusão. Portanto, a amostra foi composta por 

um total de 43 estudos que posteriormente foram organizados 

e agrupados em pastas e denominados com suas bases de 

dados e em qual biblioteca digital foram encontrados. 

Na segunda etapa, iniciou-se a coleta e a organização 

dos dados encontrados. A coleta foi realizada durante o período 

de janeiro a maio de 2018, utilizando um roteiro elaborado pelos 

autores, composto pelas seguintes características: título do 

artigo, nome do autor principal, formação e titulação, nome da 

revista e seu qualis, base de dados, procedência geográfica, 

modalidade do estudo, local de pesquisa e palavras-chave. 

Para facilitar a organização dos dados encontrados referentes 

aos artigos, foi elaborado uma tabela no programa Microsoft 

Office Excel® 2013 seguindo o referido roteiro. Vale salientar 

que os dados encontrados e selecionados foram lidos 

posteriormente de forma minuciosa. 

Na terceira etapa do processo foi realizada a 

apresentação e a avaliação dos dados. Esta etapa iniciou-se 

com o tratamento dos dados obtidos, utilizando também o 

programa Microsoft Office Excel® 2013 para a análise dos 

dados. 

Para uma melhor visualização e organização das 

palavras-chave, buscando as relações entre os conceitos 

temáticos ligados por essas palavras, aplicou-se a estratégia de 

ensino denominada mapa conceitual. Este é considerado uma 

representação gráfica responsável por estimular a organização 

de conceitos, promovendo a união entre a teoria e a prática 

(JÚNIOR, 2013). Na área da Enfermagem utiliza-se mapas 

conceituais com intuito de promover o pensamento crítico e 

reflexivo, a fim de auxiliar na resolutividade das problemáticas 

e na criação de novos conceitos. Além disso, possibilitar o 
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planejamento da assistência que será ofertada e assim 

posteriormente poder avaliar as ações realizadas pela 

Enfermagem (PEIXOTO; PEIXOTO, 2017).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dados relacionados aos periódicos 

 

 A amostra do presente estudo foi composta por estudos 

publicados dentre os anos de 2008 a 2017, o que levou a um 

total de 43 artigos encontrados. Destes, 37 (86,05%) foram 

selecionados na Scientific Electronic Library Online (SciELO), 5 

(11,63%) na Literatura Latino-americana  do Caribe (LILACS) e 

1 (2,33%) foi encontrado na Base de dados de Enfermagem 

(BDENF).  

Quanto aos anos selecionados para o estudo, foi 

possível constatar que os anos de 2009 e 2016 foram os que 

apresentaram o maior número de produção científica, sendo 

seis (27,91%) para cada. Os anos de 2010, 2011 e 2014 

apresentaram um número de cinco produções (34,88%) para 

cada ano; os anos de 2008 e 2015 contaram com o número de 

quatro (18,60%) produções cada; os anos de 2013 e 2017 

obtiveram três (13,95%) estudos publicados cada e em 2012 

foram localizados dois (4,65%), de acordo com a figura 1. 
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Figura 1. Distribuição dos artigos relacionados aos familiares 

de autistas (n = 43). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

 No que tange aos periódicos responsáveis pelas 

publicações dos estudos, destaca-se a Revista da Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia (RSBF), com sete (16,28%) 

publicações. Ela é um periódico de publicações trimestrais, cujo 

objetivo é divulgar a produção científica sobre temas relevantes 

de Fonoaudiologia, Distúrbios da Comunicação Humana e 

áreas afins. Em 2013 passou a ser gerenciada pela Academia 

Brasileira de Audiologia (ABA), passando a ser chamada de 

Audiology -Communication Research (ACR). Em seguida vem 

o Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (JSBFa), 

com quatro (9,30%) publicações. Trata-se de um periódico de 

atualização científica, publicado trimestralmente, com ênfase 

nos seguintes temas: normalidade, avaliação e diagnóstico e 
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intervenções propostas pelas seguintes áreas: fonoaudiologia, 

distúrbios da comunicação humana e áreas afins.  

 Com relação ao Qualis dos periódicos, A1 - dois (4,65%), 

A2 - cinco (11,63%), B1 - seis (13,95%), B2 - dezoito (41,86%), 

B3 - sete (16,28 %), B4 - cinco (11,63).  

Neste estudo, 30,23% (13) dos artigos utilizados estão 

classificados entre A1, A2 e B1. 69.77% (30) dos periódicos, ou 

seja, a maioria dos periódicos utilizados, pertenciam aos 

estratos B2, B3 e B4. 

O Qualis Periódicos é instrumento fundamental para a 

avaliação da produção intelectual e qualificação da produção 

bibliográfica dos docentes e discentes dos programas de pós-

graduação credenciados pela CAPES, agregando o aspecto 

quantitativo ao qualitativo (BARATA, 2016). 

 

Dados relacionados aos autores 

 

Figura 2. Distribuição dos estudos sobre familiares de crianças 

autistas quanto à área de formação de cada autor (n = 43). 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No que se refere a formação acadêmica dos autores dos 

estudos, predominou psicólogos 20 (46,51%), seguidos de 

fonoaudiólogos 14 (32,56%) e enfermeiros 6 (13,95%).  

Por se tratar da ciência que mais cedo começou a 

lidar/tratar pacientes que apresentam autismo, diversos 

pesquisadores ligados à psicanálise vem realizando pesquisas 

e produzindo estudos que buscam compreender e tratar o 

autismo, revisando conceitos teóricos, realizando inovações na 

técnica e ampliando sua forma de trabalhar com o setting 

terapêutico, visando a construção de intervenções que atendam 

às especificidades das demandas das famílias e crianças 

autistas (MALERBA, 2017). 

Com relação a titulação dos autores, predominou os que 

possuíam doutorado 29 (67,44%), seguido dos que tinham 

mestrado 10 (23,26%), 2 (4,65%) possuíam graduação, 1 

(2,33%) era especialista e 1 (2,33%) estudante de graduação.  

Os estudantes de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), são os principais responsáveis pelas 

produções científicas brasileiras. Tal fato pode ser justificado 

pelo ingresso em grupos de pesquisa, que contém linhas 

específicas, onde em conjunto com os docentes, estes 

pesquisam em suas respectivas áreas de experiência e de 

acordo com a carreira que almejam (REIS; HORVATH, 2014). 
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Figura 3. Distribuição dos estudos sobre familiares de crianças 

autistas quanto à procedência geográfica (n = 43). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No que se refere a procedência geográfica dos estudos 

encontrou-se que São Paulo foi o estado que mais produziu 

periódicos sobre o tema 18 (41,86%), seguido do Rio Grande 

do Sul 9 (20,93%), Minas Gerais 6 (13,95%), Rio de Janeiro 2 

(4,65%), Roraima, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão, 

Fortaleza e Rio Grande do Norte 1 (2,33%) cada. No âmbito 

internacional, Portugal 1 (2,33%) e Buenos Aires 1 (2,33%). 

De acordo com os dados identificados, é possível 

evidenciarmos uma incidência mais elevada de produção 

científica na região Sudeste do país, tendo em vista de que é a 

região onde têm-se o maior número de pesquisadores que 

realizam estudos voltados ao assunto que aborde o transtorno 

do espectro autista (TEA) (PORTOLESE et al., 2017). 

Contudo, segundo Luz (2016), essa baixa produtividade 

em determinadas áreas é um aspecto preocupante pois é 

necessário o aumento de publicações para que haja uma 
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avaliação das situações e condições atuais para o 

desenvolvimento de políticas públicas de saúde voltada à esse 

público, condinzentes às suas respectivas regiões do país. 

   

Dados relacionados aos estudos publicados 

 

Figura 4. Distribuição dos estudos sobre familiares de crianças 

autistas quanto ao local de estudo (n = 43). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

No que tange ao local de realização dos estudos, 

prevaleceu a universidade com 30%, seguido das bases de 

dados, ou seja, os estudos de revisão 23%, clínicas 16%, 

domicílio 12%, escola 9%, grupos de apoio 7%, Estratégia de 

saúde da família 3%. 

As universidades tornaram-se grandes polos de 

produção científica, tal fato pode ser justificado pela prevalência 

de pós-graduandos que atuam como polos produtores de novos 

conhecimentos, acresça-se, que estimulam os graduandos a 

produzirem pesquisas (REIS; HORVATH, 2014). 
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 Entretanto, é necessário perpassar os muros das 

universidades e passar a realizar investigações/estudos na 

comunidade, só assim será possível compreender os 

empecilhos e reais necessidades dessa população.  

A abordagem que prevaleceu nesta revisão foi de 

estudos quantitativos 21 (48,84%), qualitativos 20 (46,51%) e 

quantitativos/qualitativos 2 (4,65%). 

Os métodos quantitativos são utilizados para 

diagnosticar aquela realidade que está ali e você não vê porque 

ela está sob dimensões latentes. É notório que ocorreu um 

aumento no interesse pela metodologia quantitativa, tal fato 

pode estar atrelado a popularização das pesquisas, por 

apresentar dados mais claros e objetivos sobre um determinado 

assunto. Hoje as pessoas sabem o que é margem de erro e 

conseguem na maioria das vezes, interpretar os dados 

fornecidos pelas pesquisas. São coisas que as pessoas 

aprenderam e que estão se popularizando. Enquanto, os 

qualitativos apresentam uma análise subjetiva de algo 

(BACHINI; CHICARINO, 2018). 

Em relação às palavras-chave encontradas nas 

produções científicas, as mais prevalentes nos trabalhos 

selecionados foram: autismo e família. A figura acima aborda 

um mapa conceitual que consegue evidenciar os conceitos e 

levar a reflexão sobre a temática do estudo, ou parte dela 

(MOREIRA, 2013). O mapa conceitual permitiu evidenciar três 

grupos temáticos com palavras direcionadas, sendo então: os 

que promovem o cuidado ao autista e a família, os fatores que 

estão intrínsecamente envolvidos no processo/trajeto 

assistencial e a quem ou porque se destina o cuidado. 
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Figura 5. Mapa conceitual relacionado à família e o autismo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 No primeiro grupo temático as palavras-chave 

evidenciam os promotores do cuidado ao TEA, que estão entre 

eles: Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psiquiatra, a psicoterapia em 

grupo, a consulta terapêutica e a família. O trabalho em equipe 

multidisciplinar consegue integrar a assistência e ofertar um 

cuidado de qualidade de forma que abranja não apenas o 

indivíduo com o transtorno, mas toda sua família (FILHO; 

SOUZA, 2017). 

 No segundo grupo os termos estão mais voltados para o 

que a assistência a criança com TEA e sua família desejam 

alcançar, sendo descritas em: inclusão, trocas sociais, 

socialização, comunicação, competência social e inclusão 

escolar. Segundo Nascimento e Cruz (2014), antes a inclusão 

era apenas escolar, agora vemos a necessidade dessa inclusão 

abranger o social e efetivar essa criança na escola de forma 

que consiga acompanhar as demandas juntos aos demais, e 
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com isso vemos a importância em relação a inclusão desse 

indivíduo de forma que o proporcione uma qualidade de vida.  

 O terceiro grupo é mais voltado para o que se espera que 

possa acontecer durante esse processo assistencial, sendo 

então: qualidade de vida, relações familiares, relações entre 

irmãos, pais e identidade para os indivíduos com TEA. Diante 

da rotina exaustiva e do processo assistencial não pode-se 

deixar de se atentar para as questões relacionadas aos vínculos 

familiares e a sua importância, sendo assim Miele e Amato 

(2016), afirmam como isso pode atingir a qualidade de vida 

tanto dos cuidadores quanto os indivíduos com o transtorno e 

necessitam ter um olhar voltado e direcionado a essa população 

buscando atender os objetivos de uma assistência significativa. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto é possível inferir que apesar dos 

esforços, ainda existem lacunas no que tange a produção 

científica sobre famílias e autismo. No período investigado 

(2008 - 2017) apenas 43 artigos foram publicados nas bases de 

dados previamente escolhidas.  

Contudo, identificou-se que 72,09% dos estudos foram 

publicados em periódicos com qualis entre A1 e B2, 

demonstrando assim, que apesar do quantitativo pouco 

expressivo de publicações, estes apresentam achados que tem 

grande fator de impacto. Neste caso, a qualidade se sobressai 

em relação a quantidade. 

Os estudos de revisão bibliométrica são grandes aliados 

dos pesquisadores, pois cada vez mais tem apresentado 

indicadores confiáveis, acresça – se que oferta um arcabouço 
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teórico que pode servir de embasamento para traçar 

metas/estudos que preencham as lacunas identificadas. 

Portanto, torna-se necessário estimular a realização de 

pesquisas que englobem a família e o autismo nas suas 

diversas singularidades, pois, somente assim, será possível 

conhecer as demandas e necessidades desta população, 

direcionando a assistência da equipe multiprofissional as 

demandas da família e do paciente. 
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RESUMO: A inflamação sistêmica de baixo grau tem um 
impacto significativo na saúde humana e longevidade, sendo os 
nutrientes capazes de modular esse estado inflamatório. Neste 
contexto, o presente estudo teve como objetivo apresentar a 
relação entre o consumo alimentar de idosos e marcadores 
inflamatórios e os seus efeitos na longevidade. Constituiu-se de 
uma revisão bibliográfica através de buscas nas bases 
Sciencedirect, Pubmed, Web of Science e Periódicos CAPES, 
no intervalo de tempo dos últimos 5 anos, idioma inglês, e os 
termos indexados foram elderly, leukocytes, c-reactive protein, 
food consumption. A inflamação relacionada à idade resulta da 
interação complexa entre fatores eginéticos como 
imunossensibilidade, senescência celular, micro-RNAs, 
obesidade, microbiota intestinal e dieta, podendo ser avaliada a 
progressão por marcadores inflamatórios como proteína C-
reativa (PCR), interleucinas (IL-6 e IL-1) e fator de necrose 
tumoral alfa (TNF-α). Intervenções baseadas na dieta 
mediterrânea e dietas com alto consumo de frutas e vegetais 
durante um período de 6 meses têm sido associadas a níveis 
mais baixos de inflamação. Concluiu-se que a elucidação dos 
mecanismos moleculares subjacentes, utilização de novos 
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biomarcadores mais específicos e estratégias de intervenção 
nutricional eficazes e seguras para uso em longo prazo são 
necessárias para o desenvolvimento de novas abordagens para 
retardar ou prevenir doenças relacionadas ao processo 
inflamatório em idosos. 
Palavras-chave: Inflamação. Dieta. Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme o relatório da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o aumento do processo de envelhecimento 

populacional e da longevidade permite que um número cada 

vez maior de pessoas sobreviva mais tempo, originando uma 

maior representatividade da população idosa (PAYAHOO et al., 

2013). 

“Inflamm-aging” é um novo ramo desafiador e promissor 

dos campos de pesquisa relacionados ao envelhecimento que 

inclui áreas como a imunosenescência. Evidências crescentes 

indicam que o envelhecimento por inflamação é intensamente 

associado a muitas doenças do envelhecimento, como a 

doença de Alzheimer, aterosclerose, doenças cardíacas, 

diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e câncer (XIA et al., 2016). 

Neste cenário, a maioria das doenças crônicas não 

transmissíves (DCNT), como por exemplo, obesidade, diabetes 

e alergias, são fortemente influenciadas pela alimentação, uma 

vez que o metabolismo dos nutrientes está intimamente 

associado aos processos inflamatórios. Além disso, a 

inflamação pós-prandial é parte da reação de tensão normal da 

célula em resposta à ingestão de alimentos e, assim, os 

nutrientes parecem ser capazes de modular o estado 

inflamatório de seres humanos (BORDONI et al., 2015). 
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Portanto, sabendo que a inflamação, em particular, de 

baixo grau sistêmico, tem um impacto significativo na saúde 

humana e longevidade, esta emergiu como um tema importante 

de investigação em ciências da alimentação e nutrição 

(BORDONI et al., 2015), e os efeitos de componentes e padrões 

alimentares têm sido o foco de vários estudos que avaliam a 

interação entre dieta e inflamação (SALEHI-ABARGOUEI et al., 

2015). 

A desregulação da resposta inflamatória e imune que 

ocorre durante o envelhecimento, resultando em inflamação 

crônica de baixo grau e imunossenescência, coloca os idosos 

em maior risco de infecção e desenvolvimento de doenças 

metabólicas e crônicas. Desse modo, o sistema imunológico 

sofre várias mudanças ao longo da vida e a manutenção de uma 

resposta imune adequada é também influenciada pelo estado 

nutricional (JANKOVIC et al., 2014). 

Diante do exposto, é necessário compreender quais os 

fatores nutricionais que podem contribuir para o aumento da 

expectativa de vida na população idosa. Sabe-se que a dieta 

desempenha um papel importante, mas são necessárias mais 

pesquisas para quantificar a magnitude de sua significância. 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi apresentar a 

relação entre o consumo alimentar de idosos e marcadores 

inflamatórios e os seus efeitos na longevidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 
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levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados nas 

bases eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e 

Periódicos CAPES, no intervalo de tempo dos últimos 5 anos, 

utilizando os termos indexadores: elderly, leukocytes, c-reactive 

protein, food consumption.  

Dos 70 artigos pesquisados, 34 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2013 a 2018, que 

abordassem os principais marcadores inflamatórios e consumo 

alimentar em idosos, com foco em micronutrientes e inflamação 

no envelhecimento. Como critérios de exclusão, foram 

descartados os artigos que não pertenciam ao intervalo de 

tempo de 2013 a 2018, ausência de avaliação de marcadores 

inflamatórios e/ou consumo alimentar e estudos experimentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O termo “Inflamm-aging” é utilizado para definir o estado 

de inflamação crônica, de baixo grau ou sistêmico associado à 

idade, sendo considerado uma das consequências da 

imunossenescência, pois acredita-se que a maioria das 

doenças associadas à idade compartilham uma base 

inflamatória (SALVIOLI et al., 2013). 

A inflamação é reconhecida como um fator etiológico 

chave na patogênese da aterosclerose e doença cardiovascular 

(DCV). De fato, a inflamação é caracterizada pelo 

estabelecimento de um estado pró-inflamatório sistêmico com 

aumento dos níveis circulantes de interleucinas, como 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e marcadores inflamatórios, como a 

proteína C-reativa ultra-sensível (PCR-us), que estão 
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positivamente associados com o risco de DCV (MICHAUD et 

al., 2013).  

O envelhecimento e a inflamação agem em diferentes 

níveis de complexidade, envolvendo vários tecidos e órgãos, 

bem como o sistema imunológico e a microbiota intestinal. A 

complexa interação entre fatores eginéticos como 

imunossensibilidade, senescência celular, micro-RNAs, 

obesidade, microbiota intestinal e dieta contribuem para o 

estado inflamatório sistêmico, através do desequilíbrio de 

mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, como 

apresentado na Figura 1 (LEONARDI et al., 2018). 

 

Figura 1. Fatores epigenéticos da inflamação relacionada à 
idade. 

 
Fonte: Leonardi et al. (2018). 



FATORES NUTRICIONAIS E POTENCIAIS MARCADORES INFLAMATÓRIOS NO 
PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

A PCR-us é um biomarcador inespecífico para a 

inflamação. A utilização dos testes de PCR-us comerciais e 

automatizados tem facilitado novas evidências sobre a 

elevação de menor grau de PCR-us, bem abaixo do ponto de 

corte de fase aguda, por exemplo, > 3 mg/L, como um preditor 

futuro para a DCV, incluindo eventos coronarianos, acidente 

vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica. Estudos 

também mostraram uma relação positiva entre PCR com índice 

de massa corporal (IMC), sobrepeso / obesidade e adiposidade 

corporal em diversas populações (FUJITA et al., 2014). 

Foi constatado que o aumento dos valores séricos de 

PCR-us também aumentam com o avanço da idade. Sugerindo 

assim, a importância da idade como fator determinante para o 

estado de baixo grau de inflamação, independente do peso 

corporal, já que o IMC não foi um preditor significativo de 

elevação de PCR-us, contrariando o amplamente noticiado 

positivo de associação entre IMC e elevação de PCR-us, e 

demonstrando que a associação positiva entre a elevação da 

PCR-us e IMC possa ser condicional, em vez que universal 

(FUJITA et al., 2014). 

A síndrome metabólica (SM) é associada a um estado 

pró-inflamatório caracterizado pelo aumento das concentrações 

plasmáticas de vários marcadores de inflamação, incluindo a 

PCR, IL-6, IL-1 e TNF-α (BARAKAT et al., 2017). Evidências 

crescentes sugerem que o efeito cardioprotetor da dieta 

mediterrânea pode ser explicado pelas suas propriedades anti-

inflamatórias. Durante cinco semanas de consumo desta dieta, 

foi possível reduzir o estado inflamatório, em 26,1% em homens 

com SM (RICHARD et al., 2013). 

A obesidade é um importante fator de risco para a 

inflamação de baixo grau, que é pensado para explicar em parte 
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o excesso de risco de DCV. Propõe-se que adipócitos 

hipertrofiados com triglicerídeos terão uma alta taxa lipolítica, 

produzindo mais leptina e menos adiponectina, duas adipocinas 

importantes que influenciam inflamação e o metabolismo global 

de hidratos de carbono e lipídeos. Diversas adipocitocinas, 

incluindo IL-6 e TNF-α são produzidas no tecido adiposo e 

induzem a produção hepática de PCR (STRASSER; BERGER; 

FUCHS, 2015). 

A eficácia do metabolismo oxidativo, ou seja, a 

capacidade dos antioxidantes endógenos de contrabalançar a 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

fisiologicamente produzidas por muitos processos metabólicos 

celulares, também diminui com a idade, o que contribui para o 

estabelecimento da inflamação associada ao envelhecimento 

(BULLONE; LAVOIE, 2017).  

De todas as variáveis ambientais envolvidas no processo 

de envelhecimento, dieta e estilo de vida são fatores potenciais 

que podem ser facilmente modificados. Os padrões alimentares 

dos indivíduos idosos são, na maioria das vezes, inadequados 

e a ingestão de vitamina D, ácido fólico, ferro, vitamina B12 e 

cálcio é abaixo do que é recomendado. Esses aportes de 

nutrientes inadequados podem ser um resultado do consumo 

excessivo de energia e alimentos refinados pobres em 

micronutrientes (CEVENINI; MONTI; FRANCESCHI, 2013). 

Diante disso, evidências indicam que maiores ingestões de 

macronutrientes, ou seja, alto teor de gordura e de carboidratos 

nas refeições contribuem para o aumento do estresse oxidativo 

e inflamação (EHLERS et al., 2014). 

De acordo com a Figura 2, a inflamação crônica de baixo 

grau aumenta as concentração de marcadores e células 

inflamatórias, e isso leva ao aumento da produção de PCR no 
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fígado, em resposta à IL-6, o que provoca diminuição da 

vasodilatação e aumenta o dano vascular (TEIXEIRA et al., 

2014). 

 

Figura 2. Etiologia do processo inflamatório. 

 
Fonte: Teixeira et al. (2014). 

O estresse oxidativo está associado com o aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) endógeno e 

/ ou à diminuição da capacidade antioxidante dentro da célula. 

As EROS reagem com biomoléculas (proteínas, lipídios, DNA) 

levando à disfunção celular ou apoptose. Os subprodutos do 

metabolismo oxidativo podem ativar os receptores Toll-Like, 

levando à ativação do sistema imune inato. Por sua vez, isso 

gera um ambiente pró-inflamatório, aumentando ainda mais a 

produção de EROS, conforme demonstrado na Figura 3 

(BISWAS, 2016). 
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Figura 3. Relação entre o acúmulo excessivo de EROs no 
interior das células, imunossenescência e inflamação. 

 
Fonte: Bullone; Lavoie (2017). 

 

A dieta do tipo ocidental, rica em carne vermelha, 

laticínios com alto teor de gordura, grãos refinados e açúcares, 

tem sido associada a níveis elevados de PCR e IL-6. Por outro 

lado, a dieta mediterrânea e dietas em geral com alto consumo 

de frutas e vegetais têm sido associadas a níveis mais baixos 

de inflamação (CARRUBA et al., 2016). Vários estudos também 

associaram nutrientes específicos com diferentes níveis de 

marcadores inflamatórios. O impacto de diferentes nutrientes na 

inflamação sistêmica foi experimentalmente condensado em 

valores numéricos unidimensionais. O “índice inflamatório 
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dietético” (IID) pesa cada macronutriente principal e múltiplos 

micronutrientes com base em seus efeitos pró-inflamatórios 

gerais, medidos, por exemplo, pela avaliação da PCR no soro 

(LEONARDI et al., 2018). 

A desnutrição protéico-calórica e / ou concentrações 

insuficientes de micronutrientes essenciais são capazes de 

prejudicar a função imune. Os componentes que podem estar 

envolvidos no aumento da imunidade incluem zinco, resveratrol, 

vitamina B6 e proteínas (EL-ABBADI; DAO; MEYDANI, 2014). 

Nesse sentido, considerando que a restrição calórica é 

conhecida por ser um forte ativador das vias metabólicas de 

proteção, conduzindo assim para diminuir a pressão sanguínea, 

melhorar os níveis de lípidos no sangue e reduzir marcadores 

inflamatórios, incluindo PCR, ainda assim, pouco se sabe sobre 

os efeitos de uma dieta hipocalórica extrema, de curto prazo, 

sobre as alterações nos biomarcadores inflamatórios 

(STRASSER; BERGER; FUCHS, 2015). 

A intervenção nutricional pode influenciar a progressão e 

a incidência de doenças relacionadas à idade em que a dieta e, 

principalmente, o seu conteúdo e a composição de gordura, 

pode modular a resposta inflamatória. Sendo assim, ácidos 

graxos poli-insaturados (AGP) têm sido indicados para reduzir 

a resposta inflamatória tecidual (GAHETE et al., 2014). 

Inserido na dieta mediterrânea, o resveratrol, um 

polifenol encontrado em uvas, vinho tinto, amendoim, chocolate 

e certos frutos e raízes de plantas asiáticas, tem mostrado 

exercer efeitos anti-inflamatórios. Algumas evidências 

preliminares também sugerem que o resveratrol pode prevenir 

o câncer, reduzir a resistência arterial e melhorar a reatividade 

endotelial em mulheres mais velhas. Neste contexto, em um 

estudo randomizado com 20 adultos saudáveis, as 
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concentrações plasmáticas de PCR e TNF- α diminuíram cerca 

de um terço durante 6 semanas de suplementação com um 

extrato vegetal contendo resveratrol (SEMBA et al., 2014). 

Uma maior expressão de marcadores inflamatórios foi 

observada no tecido adiposo de pacientes obesos comparados 

com indivíduos magros, e esta expressão foi reduzida após a 

perda de peso, indicando o papel dos macrófagos no estado 

inflamatório da obesidade. O ganho de peso foi associado com 

um significativo recrutamento de macrófagos no tecido adiposo 

que contribuiu para o aumento de expressão de fatores 

inflamatórios (LASSELIN et al., 2014). 

Ensaios clínicos randomizados também foram realizados 

para determinar a associação entre dieta e marcadores 

inflamatórios, e os resultados têm mostrado um impacto positivo 

da adesão de curto prazo para as orientações alimentares 

saudáveis na inflamação em participantes obesos, com DMT2, 

alto risco de DCV e SM. Por outro lado, em estudos de 

intervenção realizados com indivíduos saudáveis, não 

observou-se associação com PCR ou IL-6 séricos. No entanto, 

nenhum desses estudos avaliaram se a aderência em longo 

prazo de uma dieta saudável, ou melhorias na dieta, foram 

associados com subsequente inflamação crônica em uma 

população geral (AKBARALY et al., 2015). 

Sendo assim, Akbaraly et al. (2015) analisaram a 

associação entre a adesão a longo prazo para orientações 

dietéticas e posterior inflamação crônica avaliada por níveis 

médios de IL-6 no início e no final de um período de seguimento 

de 5 anos. Os principais resultados mostraram que a 

manutenção de uma dieta saudável ou melhorar a adesão a 

uma dieta saudável foi associado com baixos e médios níveis 

de IL-6 em comparação com a manutenção de uma dieta pobre 
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durante o período de exposição de 6 anos. Esta associação foi 

independente de fatores socioeconômicos, comportamentais 

(tabagismo, atividade física e ingestão energética total) e 

estado de saúde (índice de massa corporal, uso de drogas anti-

inflamatórias, e distúrbios cardiometabólicos). 

Embora a associação entre padrões dietéticos ou 

modificação de estilo de vida e PCR-us tenha sido investigada 

em estudos epidemiológicos, pesquisas sobre a associação 

entre macronutrientes e PCR específicas são limitadas (PARK 

et al., 2014). Em um estudo que buscou elucidar se uma única 

refeição poderia afetar a elevação pós-prandial de marcadores 

inflamatórios e metabólicos em 54 indivíduos aparentemente 

não obesos, a elevação do nível de PCR dentro de 2 horas foi 

resultado de uma refeição rica em ácidos graxos saturados 

(AGS). O resultado mostrou o efeito em curto prazo dos 

macronutrientes na resposta inflamatória de 2 e 4 horas após 

uma refeição rica em AGS, sendo que o nível de PCR-us 

aumentou modestamente e significativamente após a refeição 

rica em gordura saturada, mas não após a refeição rica em 

ácidos graxos monoinsaturados (RAZ et al., 2013). 

De acordo com Bollwein et al. (2013), a quantidade de 

proteína na dieta afeta diretamente o balanço de nitrogênio e 

reciclagem de proteínas, além de que os aminoácidos 

essenciais são especialmente cruciais para a síntese de 

proteína muscular. Em um grande estudo de coorte em homens 

e mulheres idosos (Saúde, Envelhecimento e estudo da 

Composição Corporal) ao longo de três anos, a massa magra 

dos indivíduos diminuiu 40% menos no quartil mais alto de 

ingestão de proteínas do que no menor. Comparando uma 

intervenção com a ingestão de proteína de 0,45 g/kg de peso 

corporal versus 0,92 g / kg de peso corporal, estudiosos 
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observaram um decréscimo de tecido magro, a função muscular 

e resposta imune no grupo de "baixo teor de proteína" após 9 

semanas, ao passo que a massa magra, músculo e função 

imune foram conservados a nível naqueles com a maior 

ingestão. 

Em uma revisão abrangendo ensaios clínicos 

randomizados controlados em adultos com sobrepeso e 

obesidade sobre os efeitos dos produtos lácteos em 

biomarcadores inflamatórios apresentaram resultados 

conflitantes. Quatro dos oito estudos resultaram em melhora 

com consumo de produtos lácteos, ressaltando que a dieta 

enriquecida com iogurte reduziu a PCR e aumento das 

concentrações de adiponectina em comparação com os 

controles. Houve um risco significativamente menor de DCV 

para indivíduos nos quartis mais altos de consumo de alimentos 

lácteos em comparação com aqueles com baixo consumo (12% 

diminuição do risco de DCV) em particular para aqueles com 

um alto consumo de produtos lácteos fermentados (15% de 

diminuição do risco de DCV) (LABONTE et al., 2013). 

Entre idosos que participaram do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2002, a média 

da pontuação do Índice de Alimentação Saudável (com base 

nas diretrizes dietéticas para americanos) foi de 66,6, bem 

abaixo do ponto de corte de 80, que significa "bom" em relação 

à qualidade da dieta. Menos de um terço dos participantes 

encontrava-se dentro do recomendável da ingestão de frutas ou 

vegetais, e apenas 23% consumiam doses adequadas de 

alimentos lácteos. Outros estudos que avaliaram a ingestão de 

micronutrientes em adultos mais velhos mostram que muitos 

são consumidos menos do que os níveis recomendados. O 

estado nutricional é importante para a saúde dos idosos, e uma 
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ingestão inadequada com excesso de certos nutrientes estão 

associados com risco aumentado de doenças crônicas 

(DEIERLEIN et al., 2014). 

O ferro é fundamental para o transporte de oxigênio e é 

um componente essencial de muitas enzimas e citocromos, 

onde desempenha um papel no transporte de elétrons, 

respiração e síntese de hormônios (FAIRWEATHER-TAIT et al., 

2014). Os idosos são uma das populações de maior risco para 

o status deficiente de ferro, devido à mudanças nos padrões 

alimentares que resultam em uma ingestão dietética 

insuficiente, e consequentemente, desnutrição, reduzida 

produção de ácido gástrico reduzida, doença intestinal 

inflamatória ou condições adversas (OLDEWAGE-THERON; 

EGAL; GROBLER, 2014).  

Embora as necessidades de ferro fisiológicas não difiram 

entre homens adultos e idosos e mulheres pós-menopausa e 

idosas, há evidências de que o metabolismo do ferro é afetado 

pelo processo de envelhecimento. A inflamação crônica de 

baixo grau leva à absorção menos eficaz através da regulação 

de hepcidina (FAIRWEATHER-TAIT et al., 2014). A deficiência 

de ferro funcional baseia-se na entrega de ferro inadequada 

para a medula óssea na presença normal ou ligeiramente 

diminuída de armazenamento de ferro (BACH et al., 2014). 

A inflamação crônica em idosos pode alterar o 

metabolismo do ferro e hematopoiese, levando à anemia, no 

entanto é difícil determinar a causa dessa deficiência é devido 

ao consumo de ferro insuficiente, pois os índices de estado de 

ferro (ferro nomeadamente no soro, ferritina e transferrina) são 

modificados pelo estado inflamatório. Assim, o estado de 

desnutrição em idosos, pode exacerbar o efeito da inflamação 

sobre biomarcadores do estado de ferro (FAIRWEATHER-TAIT 
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et al., 2014). Em um estudo realizado com idosos de uma coorte 

hospitalar, 62,1% dos pacientes anêmicos apresentaram níveis 

de PCR elevados (> 0.7 mg/dL), demonstrando que os níveis 

de PCR elevados foram significantemente mais prevalentes em 

pessoas anêmicas do que em pacientes não anêmicos. A PCR 

foi inversamente correlacionada com os níveis de hemoglobina, 

apoiando o eixo anemia-inflamação (BACH et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Concluiu-se portanto, que uma variedade de fatores 

ambientais e nutricionais desempenham um papel importante 

na saúde humana e no envelhecimento, destacando o forte 

impacto sobre os processos celulares e moleculares. Vários 

aspectos relacionados à dieta durante o processo de 

envelhecimento são de importância crucial, incluindo a ingestão 

calórica, o tempo de refeição, o equilíbrio de macro e 

micronutrientes, e a regulação da microbiota intestinal. Assim, 

intervenções dietéticas com base na dieta mediterrânea têm 

demonstrado aspectos interessantes relacionados aos 

mecanismos que sustentam os efeitos biológicos positivos na 

senescência. 

No entanto, estudos sobre o envelhecimento inflamatório 

ainda encontra-se em um estágio inicial. A elucidação dos 

mecanismos moleculares subjacentes, utilização de novos 

biomarcadores mais específicos e estratégias de intervenção 

nutricional eficazes e seguras para uso em longo prazo são 

necessárias para o desenvolvimento de novas abordagens para 

retardar ou prevenir doenças relacionadas ao processo 

inflamatório em idosos.  
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RESUMO: A população idosa representa hoje uma parcela 
significativa na maioria dos países, sendo suscetível às 
doenças crônicas não transmissíveis que pode estar associada 
ao estado vitamínico A e à presença de inflamação. Sendo 
assim, este trabalho teve como objetivo apresentar as recentes 
relações entre o retinol sérico, proteína C-reativa e consumo de 
fibras totais em idosos com hipertensão arterial. Constituiu-se 
de uma revisão bibliográfica através de buscas nas bases 
Sciencedirect, Pubmed, Web of Science e Periódicos CAPES, 
no intervalo de tempo dos últimos 5 anos, idioma inglês, e os 
termos indexados foram retinol serum, c-reactive protein, fiber 
intake, hypertension, elderly. A hipertensão arterial está 
intimimamente associada ao estresse oxidativo, resultante da 
superprodução de EROS e níveis reduzidos de atividade 
antioxidante. Neste sentido, o efeito protetor de uma dieta rica 
em compostos antioxidantes, da ingestão de frutas, vegetais e 
fibras tem demonstrado potencial terapêutico significativo para 
reduzir a inflamação e subsequente hipertensão arterial. No 
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entanto, ainda não foram esclarecidos quais os antioxidantes 
específicos são mais potentes e em quais dosagens e 
proporções de antioxidantes podem proporcionar uma melhor 
eficácia, sendo um fator limitante para as recomendações de 
antioxidantes nas atuais  diretrizes dietéticas para idosos, bem 
como elucidar os mecanismos dos diferentes tipos de fibra na 
microbiota intestinal.  
Palavras-chave: Inflamação. Hipertensão arterial. Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A maioria das doenças não transmissíveis (DCNT), 

especialmente a hipertensão, afeta principalmente a população 

idosa, e são de alto custo para os indivíduos, familiares e o 

estado (KISHORE et al., 2016). A prevalência mundial de 

pressão arterial (PA) elevada varia entre 20,1% em mulheres e 

24,1% em homens em diferentes países (WHO, 2016).  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida como 

pressão arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e 

uma pressão arterial diastólica (PAD) maior ou igual a 90 

mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação 

anti-hipertensiva (FOROUZANFAR et al., 2017). 

Com o envelhecimento fisiológico, as paredes dos 

grandes vasos e das arteríolas aumentam de espessura, com 

redução da sua luz, ocasionado pelo aumento do componente 

colágeno e diminuição do componente elástico. Essa perda da 

distensibilidade e elasticidade das artérias diminuem sua 

capacitância com aumento da velocidade da onda de pulso. A 

rigidez da parede dos vasos tende a elevar a PAS e o aumento 

da velocidade da onda de pulso mantém a PAD dentro dos 

valores normais ou pode até diminuí-la (MIKAEL et al., 2017). 
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A HAS, assim como outras condições associadas a 

doenças cardiovasculares (DCV), tais como diabetes mellitus 

tipo 2 (DMT2), resistência à insulina, obesidade abdominal, está 

associada a níveis plasmáticos elevados de marcadores 

inflamatórios, entre eles a proteína C reativa ultra-sensível 

(PCR-us), portanto, estratégias devem ser implementadas para 

reduzir esta condição clínica (CORTEZ et al., 2016). 

Para o tratamento do idoso hipertenso, além da 

estratificação de risco, é fundamental a avaliação de 

comorbidades e do uso de medicamentos. O objetivo do 

tratamento é a redução gradual da PA para níveis abaixo de 

140/90 mmHg. Dentre os fatores ambientais que estão 

relacionados aos níveis pressóricos, a dieta parece exercer um 

papel importante tanto em relação à prevenção quanto ao 

tratamento da HAS (WHELTON et al., 2018).  

Tem sido descrito que a ingestão diária de fibra alimentar 

pode auxiliar na melhoria nos níveis séricos de retinol e PCR-

us em indivíduos idosos hipertensos, podendo contribuir para 

uma melhor compreensão das opções de tratamento e 

prevenção da morbidade em pessoas dessa faixa etária. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi apresentar as 

recentes relações entre o retinol sérico, PCR-us e consumo de 

fibras totais em idosos com hipertensão arterial. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 

levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados nas 
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bases eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e 

Periódicos CAPES, no intervalo de tempo dos últimos 5 anos, 

utilizando os termos indexadores: retinol serum, c-reactive 

protein, fiber intake, hypertension, elderly.  

Dos 56 artigos pesquisados, 39 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2013 a 2018, que 

abordassem dentre os mecanismos de desenvolvimento da 

hipertensão, inflamação, micronutrientes antioxidantes, e o 

consumo de fibras nos valores pressóricos. Como critérios de 

exclusão, foram descartados os artigos que não pertenciam ao 

intervalo de tempo de 2013 a 2018 e estudos experimentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Oparil et al. (2018), a pressão sanguínea é 

regulada pelo sistema renina-angiotensina aldosterona (SRAA), 

que está sob controle genético (Figura 1). O mecanismo 

regulador é acionado toda vez que a pressão sanguínea cai 

abaixo do limite normal, sendo liberada renina, no sangue, 

pelos rins, que vai catalisar a transformação do precursor 

angiotensinogênio em angiotensina I (Ang I). A enzima 

conversora da angiotensina (ECA) aciona a Ang I para formar 

angiotensina II (Ang II), que está no centro do papel patogênico 

do SRAA na hipertensão. Esta, por sua vez, vai estimular a 

contração das arteríolas, aumentando a pressão sanguínea e 

ativando a liberação da aldosterona das adrenais e estimulando 

a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. O sódio retido 

aumenta o volume sanguíneo elevando e controlando a queda 

inicial da PA. 
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O estresse oxidativo tem sido associado à etiologia da 

HAS e vitaminas antioxidantes parecem prevenir a 

citotoxicidade induzida por radicais livres em doenças 

relacionadas ao estresse oxidativo (BARADARAN; NASRI; 

RAFIEIAN-KOPAEI, 2014). Em indivíduos saudáveis, os efeitos 

deletérios do estresse oxidativo são neutralizados por um 

sistema de defesa celular antioxidante coordenado, do qual 

participam diversos micronutrientes (VARADHARAJ et al., 

2017). 

 

Figura 1. Papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona no 
controle da pressão arterial. 

 
Fonte: Oparil et al. (2018). 

O estresse oxidativo pode ser definido como um 

desequilíbrio entre o estresse pró-oxidante e de defesa 

antioxidante (BISWAS, 2016). Esse desbalanço é resultante da 

produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (EROS), 
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disfunção mitocondrial, sistema antioxidante prejudicado, ou 

uma combinação destes fatores. O desequilíbrio pró-oxidativo / 

antioxidante entre a produção e a capacidade dos mecanismos 

de defesa do sistema biológico para eliminar os distúrbios de 

estresse celular de EROS leva a um ciclo vicioso, uma vez que 

o estresse oxidativo agrava reciprocamente a produção de 

EROS. As espécies reativas podem ser geradas em taxas 

elevadas sob envelhecimento normal, bem como em estados 

patofisiológicos agudos ou crônicos (NITA; GRZYBOWSKI, 

2016). 

A hipertensão arterial aumenta o estresse oxidativo com 

efeitos pró-inflamatório e pró-trombótico, aumentando o risco 

cardiovascular. Logo, a inadequação das necessidades de 

vitamina A, seria provavelmente um fator agravante, levando à 

redução dos valores de retinol sérico, contribuindo para uma 

maior prevalência da hipertensão (ROSENBAUGH et al., 2013). 

O processo de envelhecimento humano é causado por 

uma desregulação progressiva de certos processos celulares, 

que se manifesta como um declínio funcional relacionado à 

idade, afetando o estado nutricional e imunológico que 

conduzem o indivíduo a uma maior vulnerabilidade a doenças, 

principalmente doenças crônico-degenerativas e, com isso, o 

desenvolvimento de incapacidades associadas às mesmas 

(TITORENKO, 2018).  

A PCR é um marcador inflamatório de fase aguda 

produzida no fígado, pelo estímulo da interleucina-6 (IL-6), e 

tem sido amplamente utilizada para a avaliação de estados 

inflamatórios. Recentemente, o papel das inflamações na 

fisiopatologia das DCV tem sido enfatizado, e a PCR elevada 

tem sido relacionada com o compromentimento da função das 

células endoteliais, ou ainda como fator promotor da doença 
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vascular, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do 

miocárdio, contribuindo para o declínio da saúde vascular 

relacionado à idade (HOSFORD-DONOVAN et al., 2016). 

Puzianowska-Kuznicka et al. (2016) afirmam que a PCR 

está associada a vários fatores de risco cardiovasculares e 

prediz isoladamente sobre a mortalidade global e 

cardiovascular, de forma mais significativa em idosos com idade 

≥ 65 anos. Entretanto, outros estudos sugerem uma modesta 

associação entre PCR, eventos vasculares globais e doença 

cardíaca coronariana em idosos, sendo considerado que a PCR 

apresenta valor limitado na predição de risco cardiovascular 

nesse grupo etário. 

De acordo com Hage (2014), a associação entre 

hipertensão e PCR-us indica um possível papel da inflamação 

na HAS e que esta induz a uma resposta pró-inflamatória. A 

inflamação vascular pode ser decorrente do aumento da 

pressão sanguínea, o que resultaria em maior expressão das 

moléculas de adesão, estímulo à secreção de proteínas 

quimiotáticas de monócitos 1 (MCP-1) pelas células endoteliais, 

geração de EROS e aumento do estresse oxidativo. 

As conseqüências do estresse oxidativo levantaram 

várias teorias propostas ao longo dos anos para explicar os 

fenômenos do envelhecimento, mas ainda não existe um 

predominante. Até então, a mais aceita é a Teoria do 

Envelhecimento Baseada em Radicais Livres, proposta por 

Harman em 1956, afirmando que “o envelhecimento pode estar 

relacionado ao acúmulo de radicais livres que causam efeitos 

deletérios nos constituintes celulares, levando à insuficiência 

das funções fisiológicas” (HÖHN et al., 2017).  

O sistema antioxidante consiste de uma série de enzimas 

antioxidantes e numerosos compostos antioxidantes 
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endógenos e dietéticos que reagem para inativar EROS. As 

principais enzimas antioxidantes endógenas incluem a 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa 

peroxidase (GPx). Enquanto que os antioxidantes exógenos 

incluem, entre outros, o ácido ascórbico (vitamina C), α-

tocoferol (vitamina E), β-caroteno (pró-vitamina-A) e muitos 

fitoconstituintes (Figura 2). As células devem manter os seus 

níveis de antioxidantes, frequentemente definidos como o seu 

potencial antioxidante, pela ingestão alimentar ou a partir de 

uma nova síntese (HÖHN et al., 2017). Os antioxidantes agem 

interagindo com os radicais livres antes que estes possam 

reagir com as moléculas biológicas, evitando que ocorram as 

reações em cadeia ou prevenindo a ativação do oxigênio a 

produtos altamente reativos (AHMAD et al., 2017). 

A vitamina A / ácido retinóico é um micronutriente 

presente em frutas, legumes, fígado e ovos, essencial à 

manutenção de importantes funções para o metabolismo 

normal, exercendo ação essencial em inúmeras funções 

fisiológicas, como: visão, manutenção da integridade das 

membranas biológicas, crescimento, desenvolvimento, 

manutenção e diferenciação do tecido epitelial, reprodução e 

resistência às infecções, mediada pela ação moduladora da 

resposta imune (CAÑETE et al., 2017). Estudos recentes sobre 

retinol e hipertensão indicam o potencial efeito antioxidante do 

retinol, que pode atenuar a produção de radicais livres que 

estimulam a resposta inflamatória (RUBIN et al., 2017; ZHAO et 

al., 2017). 
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Figura 2. Moléculas antioxidantes endógenas e exógenas que 
atuam na prevenção do estresse oxidativo. 

 
Fonte: Höhn et al. (2017). 

A vitamina C (ácido ascórbico), um composto removedor 

de oxigênio, captura o oxigênio presente no meio, através de 

reações químicas estáveis tornando-o, consequentemente, 

indisponível para atuar como propagador da autoxidação 

(VISSERS; DAS, 2018). Além disso, tem o alto poder 

antioxidante de reciclar a vitamina E no processo de 

peroxidação lipídica das membranas e lipoproteínas 

(PADAYATTY; LEVINE, 2016). Essa vitamina é um derivado da 

hexose e classificado como carboidrato, intimamente 

relacionado aos monossacarídeos. A forma reduzida de ácido 

ascórbico, que é a mais ativa, é rapidamente oxidada em ácido 

desidroascórbico (CAMARENA; WANG, 2016). 
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A vitamina E é um antioxidante lipossolúvel encontrado 

em óleos vegetais, nozes, sementes e vegetais verdes 

folhosos, que está disponível na natureza em quatro formas 

diferentes: α, β, γ e δ -tocoferol, sendo o α-tocoferol a forma 

antioxidante amplamente distribuída nos tecidos e no plasma. 

Destaca-se ainda que a vitamina E impede a produção de 

EROS formadas pela peroxidação lipídica (BÖHM, 2018). 

Enquanto que o consumo de uma dieta com baixo teor 

de antioxidantes parece estar associado à inflamação, o 

consumo de antioxidantes naturais presentes em frutas e 

vegetais, como vitamina A, E, C, D e flavonóides podem 

contribuir para o efeito anti-inflamatório, desde que ingeridos 

em quantidades suficientes (SORRIENTO et al., 2018). 

No entanto, estudos têm demonstrado que há uma 

inadequação da maioria dos micronutrientes durante o 

envelhecimento, tanto no consumo como nos níveis séricos. 

Estas mudanças são provavelmente devido a hábitos 

alimentares alterados com uma ingestão inadequada de 

alimentos ricos em micronutrientes, como frutas, legumes e 

grãos integrais, mas também devido à biodisponibilidade 

reduzida e um aumento na rotatividade de micronutrientes. As 

vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) são afetadas por essas 

mudanças, assim como as vitaminas hidrossolúveis (C, B1, B2, 

B6, B12 e folato) (GRANADO-LORENCIO, 2013). 

As recomendações nutricionais (Recommended Dietary 

Allowances - RDA) dessas vitaminas para homens e mulheres 

≥ 65 anos, respectivamente, são: vitamina B1 / tiamina (1,2 mg 

e 1,1 mg), vitamina B2 / riboflavina (1,3 mg e 1,1 mg), vitamina 

B6 / piridoxina (1,7 mg e 1,5 mg), folato (400 µg ambos), 

vitamina B12 / cobalamina (2,4 µg ambos), vitamina C / ácido 

ascórbico (90 mg e 75 mg), vitamina A / retinol (900 µg e 700 



HIPERTENSÃO ARTERIAL, RETINOL SÉRICO, PROTEÍNA C REATIVA E 
CONSUMO DE FIBRAS TOTAIS EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

µg), vitamina D (20 µg ambos), vitamina E / α-tocoferol (12 mg 

ambos) e vitamina K (120 µg e 90 µg) (HÖHN et al., 2017). 

Evidências epidemiológicas têm mostrado que dietas 

com baixo teor de sódio e gordura, com quantidades adequadas 

de vitamina C, potássio, cálcio, magnésio, folato e flavonóides, 

podem auxiliar na redução da PA. A dieta DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension), rica em frutas e hortaliças, 

tem mostrado significativo efeito redutor da hipertensão em 

grupos populacionais, inclusive em pacientes fazendo uso de 

anti-hipertensivos. Ela enfatiza também o consumo de 

alimentos integrais, leite desnatados e derivados, quantidade 

reduzida de gorduras saturadas e colesterol, maior quantidade 

de fibras, potássio, cálcio e magnésio. A DASH combinada à 

redução no consumo de sal, mostra benefícios ainda mais 

evidentes, sendo, portanto, fortemente recomendada para 

hipertensos. Compõe-se de quatro a cinco porções de frutas, 

quatro a cinco porções de vegetais e duas a três porções de 

laticínios desnatados por dia, com menos de 25% de gordura 

(JURASCHEK et al., 2017).  

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar os 

efeitos benéficos da fibra alimentar nas vias metabólicas (Figura 

3). A fermentação colônica e a subsequente produção de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) são outro efeito metabólico da 

maioria dos tipos de fibras alimentares, especialmente fibras 

solúveis, podendo também regular as respostas hormonais 

intestinais, atuando no controle da saciedade (HAMAKER; 

TUNCIL, 2014).  
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Figura 3. Mecanismos de efeitos protetores da fibra alimentar 

na saúde metabólica. 

 
Fonte: Müller; Canfora; Blaak (2018). 

Interessantemente, a fibra dietética tem demonstrado 

uma série de efeitos benéficos na melhoria da resistência à 

insulina ao retardar o esvaziamento gástrico, redução na 

absorção e digestão dos carboidratos e aumento da captação 

de glicose pelo tecido periférico, melhora do metabolismo 

lipídico e lipoproteico por absorção diminuída de gorduras na 

dieta, aumento da excreção fecal do colesterol e diminuição da 

síntese do colesterol hepático, melhora na saúde 

cardiovascular através de múltiplos mecanismos, incluindo 
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redução de lipídios, regulação do peso corporal, melhor 

metabolismo da glicose, controle da PA e atenuação do 

estresse oxidativo e inflamação crônica, além de algumas 

propriedades cardioprotetoras das fibras alimentares que 

podem interagir com a microbiota intestinal, modulando as 

respostas inflamatórias (MIELE et al., 2015).  

De acordo com Richard et al. (2013), em seu estudo com 

pacientes com síndrome metabólica (SM), existe uma relação 

estreita entre o consumo de frutas, vegetais e fibras alimentares 

e efeitos benéficos nos marcadores inflamatórios na SM, e que 

a importância das fibras é reforçada pela observação de que o 

consumo de alimentos ricos em fibras está presente em dietas 

associadas a uma redução de risco cardiovascular, como a 

dieta mediterrânea e a dieta DASH. 

Recentemente, um estudo prospectivo demonstrou que 

a ingestão dietética média de 23,4±8,9 g/dia de fibra total, 

especialmente de frutas, leguminosas, vegetais e nozes têm 

potencial efeito protetor contra o desenvolvimento de DCV 

(MIRMIRAN et al., 2016). Em adição, em um estudo transversal 

de base populacional com 2.195 americanos, ressaltou-se que 

a ingestão de fibra insolúvel em 4,6g/ 1.000Kcal, foi associada 

com uma diminuição da PAS em 1,88mmHg, enquanto que a 

ingestão de fibra dietética total em 6,8g/1000Kcal reduziu a PAS 

em 1,99mmHg (ALJURAIBAN et al., 2015). 

Em outro estudo de coorte prospesctivo realizado com 

7.216 idosos de ambos os gêneros durante 7 anos, foi 

demonstrada uma associação inversa entre o baixo consumo 

de frutas, vegetais e grãos integrais e alto risco de DCV em 

indivíduos idosos, sendo recomendado o consumo de 9 

porções/ dia ou mais de frutas e legumes para redução do risco 

(BUIL-COSIALES et al., 2016).  
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Segundo a posição da Academy of Nutrition and 

Dietetics, uma ingestão de fibra alimentar total de 25 g / dia para 

mulheres e 38 g / dia para homens adultos tem sido 

recomendada para a redução de DCV, incluindo hipertensão 

arterial (DAHL; STEWART, 2015). Assim, diversos estudos 

sugerem que uma ingestão mínima de fibra é necessária para 

alcançar um efeito protetor significativo contra DCV. Por outro 

lado, se o consumo total de fibra alimentar for de 30-35 g / dia, 

esse efeito pode ser maior. Duas metanálises concluíram que 

um aumento na ingestão total de fibra alimentar de 10-15 g / dia 

durante 8 semanas foi associado a uma diminuição da pressão 

arterial sistólica em 1-3 mmHg (WU et al., 2015; KIM; JE, 2016). 

A ingestão de fibra alimentar têm demonstrado atenuar os 

efeitos adversos da inflamação sistêmica, contribuindo 

significativamente para o estreitamento arteriolar e o aumento 

venular (NING et al., 2014; WANG et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

As doenças cardiovasculares, particularmente a 

hipertensão arterial, estão associadas ao estresse oxidativo, 

resultante da superprodução de EROS e níveis reduzidos de 

atividade antioxidante. Vários estudos têm investigado a 

capacidade de vários antioxidantes para tratar e reduzir o risco 

de doenças cardiovasculares. Embora muitos estudos tenham 

demonstrado potencial terapêutico significativo para 

formulações antioxidantes, outros não revelaram efeitos 

benéficos. 

O efeito protetor de uma dieta rica em compostos 

antioxidantes, da ingestão de frutas, vegetais e fibras, na 

prevenção de doenças inflamatórias e hipertensão arterial pode 
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ser atribuído à manutenção de um potencial redox favorável 

mediado por várias vias regulatórias.  

No entanto, ainda não foram esclarecidos quais os 

antioxidantes específicos são mais potentes e em quais 

dosagens e proporções de antioxidantes podem proporcionar 

uma melhor eficácia, sendo um fator limitante para as 

recomendações de antioxidantes nas atuais  diretrizes 

dietéticas. Portanto, ensaios clínicos randomizados e 

controlados são necessários pra entender o mecanismo de 

ação desses antioxidantes específicos. 

Em adição, estudos clínicos sobre os efeitos dos 

diferentes tipos de fibra dietética na microbiota intestinal e na 

inflamação sistêmica são necessários para determinar 

estratégias dietéticas eficazes para reduzir a inflamação e 

subsequente hipertensão arterial. 
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RESUMO: As crises epilépticas são manifestações do sistema 
nervoso central (SNC) e podem ser iniciadas por vários motivos, 
tendo os seus aspectos clínicos e suas repercussões na vida 
do paciente de forma negativa na maioria das vezes, quando 
não tratadas devidamente. Em crianças chega a afetar cerca de 
5-10 para cada 1000 em todo o mundo. Alguns tipos são mais 
frequentes com o início ainda na infância e tendem, ou não, a 
ter melhor prognóstico com o amadurecimento cerebral, caso 
não haja alterações estruturais. O objetivo deste estudo é 
apresentar a abordagem e o tratamento interdisciplinar de uma 
criança com diagnóstico de epilepsia do tipo crise de ausência, 
assim como enfatizar a importância da avaliação 
neuropsicológica e neuropsicomotora. Trata-se de um relato de 
caso, com amostra composta por uma criança, do sexo 
feminino, com nove anos de idade. O diagnóstico foi fechado 
em maio de 2018, tendo sido previamente avaliada por um 
período de cinco meses. O tratamento se deu com monoterapia 
farmacológica associada à abordagem interdisciplinar dos 
profissionais da neuropediatria, neuropsicologia, psicologia, 
fisioterapia - psicomotricista e psicopedagogia. As avaliações 
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se deram em nível ambulatorial com exames como 
Eletroencefalograma, Teste Manual de Avaliação Motora – 
EDM - e avaliação neuropsicológica. Foi observada a melhora 
na resposta motora, cognitiva e comportamental, após o 
tratamento inicial e de rotina, em comparação aos déficits 
apresentados inicialmente. 
PALAVRAS-CHAVE: Epilepsia do tipo crise de ausência. 
Distúrbios cerebrais. Aprendizado na infância. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As crises epilépticas são manifestações do Sistema Nervoso 

Central (SNC) e podem ser iniciadas por vários motivos, tendo 

os seus aspectos clínicos e suas repercussões na vida do 

paciente de forma negativa na maioria das vezes. Quando não 

tratada devidamente, esta condição tem consequências 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais, que 

prejudicam diretamente a qualidade de vida do indivíduo 

afetado. (PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES, EPILEPSIA, 

2013, p. 1-2).  

A epilepsia possui registros escritos tão antigos datados 

de mais de 2.000 anos antes de Cristo, caracterizando-se como 

o mais antigo distúrbio encefálico já registrado. Segundo o 

Zuberi (2015), “talvez seja mais útil conceituar a epilepsia não 

como uma única doença, mas como um grupo de doenças”, que 

devido às suas múltiplas características, tipos, sintomas e 

repercussões, em termo estrutural e fisiológico, advindas de 

descargas elétricas anormais, trazem uma série de reações 

físicas, psíquicas e comportamentais. (ZUBERI; SYMONDS, 

2015, p. 1-2). 

Podem ser divididas em: idiopáticas (sem lesão 

estrutural subjacente), sintomáticas (apresentam lesão) ou 
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criptogênicas (podendo ser sintomática, mas sem lesão 

aparente em exame de imagem no momento). As causas 

principais das epilepsias focais relacionadas à lesão 

sintomática são as malformações do desenvolvimento 

corticocerebral, anomalias vasculares, neoplasias cerebrais 

primárias e esclerose temporal mesial. Causas benignas como 

crises convulsivas febris e epilepsia rolândica benigna, com 

predominância em meninos, e se inicia por volta dos sete aos 

dez anos também são relatados. Os sintomas incluem 

alterações motoras ou sensoriais faciais unilaterais, paralisia da 

fala, hipersalivação e manifestações orofaríngeas. 

Além disso, podem ser classificadas topograficamente 

como: generalizada (manifestam-se pelo início de crises 

epilépticas, descargas epileptiformes, em ambos os hemisférios 

cerebrais simultaneamente), focal (início em áreas específicas 

do cérebro, as manifestações clínicas que dependem da 

velocidade das descargas epileptiformes e da sua localização) 

e crise focal secundariamente generalizada (início focal e 

depois afeta o cérebro inteiro, após a propagação das 

descargas epileptiformes). 

  Segundo Zuberi e Symonds (2015), “As estimativas 

brutas de incidência de epilepsia variam de 15 a 113 em cada 

100 mil pessoas por ano, dependendo da população estudada. 

A incidência de epilepsia na infância é mais do que o dobro da 

incidência na população adulta.”, tendo uma prevalência das 

crises epilépticas na infância bastante variável. Outros estudos 

ainda mostram taxas mais elevadas, entre 20 e 375 casos para 

100 mil habitantes, alguns picos nos períodos críticos da vida, 

como no primeiro ano de vida e também em idosos. 

A crise epilética a ser estudada nesse trabalho é a crise 

de ausência típica ou clássica, tem seu início por volta dos três 
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aos 11 e o pico por volta dos cinco a sete anos de idade, com o 

predomínio no sexo feminino. A epilepsia de ausência da 

infância (EAI) é uma epilepsia generalizada idiopática, 

responsável por 10 a 12% das epilepsias em crianças com 

idades inferiores a 16 anos de idade. Caracteriza-se por uma 

breve perda de consciência que tem duração de 3 a 10 

segundos, podendo ter uma ocorrência de até 200 crises 

diárias. (GOMES et al., 2013). 

  A Liga Internacional Contra a Epilepsia (ILAE) reconhece 

atualmente quatro formas distintas de Epilepsia do tipo crise de 

Ausência na Infância: a forma clássica com crises do tipo 

ausência típica (desligamento temporário, período de 10 a 25 

segundos); as crises do tipo ausência mioclônica, crises de 

ausência típica fantasmas e ausências com mioclonias 

palpebrais. Embora sejam de evolução e prognóstico bastante 

favorável, da infância até a adolescência, as epilepsias 

benignas da infância (EBIs), também chamadas de epilepsias 

autolimitadas, e a de ausência na infância (EAI), podem trazer 

prejuízos cognitivos, sociais e consequentemente no futuro, 

como profissionais ao longo da vida e outros relacionamentos, 

devido à aprendizagem e comportamentos. Na fase da infância, 

a taxa de déficits escolares chega a ser de 20%, o aprendizado 

escolar pode ser prejudicado pela frequência elevada e diária 

das crises de ausência bem como efeitos adversos 

medicamentosos, principalmente em indivíduos que não 

respondem bem a monoterapia ou que tenham outros distúrbios 

associados, como TDAH, DDA, transtorno comportamental no 

geral, depressão e outros, que tendem a limitar o progresso de 

aprendizagem. (INGRID & SCHEFFER et al., 2017). 

No geral, as epilepsias são estudadas por exames como o 

eletroencefalograma, videoeletroencefalograma, tomografia 
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computadorizada, ressonância magnética, punção na medula 

espinhal (mais raro, apenas em epilepsias de difíceis 

diagnóstico ou com suspeita de infecção no sistema nervoso). 

No caso clínico exposto a seguir, é a epilepsia do tipo crise de 

ausência na infância que tem incidência maior no sexo feminino 

e pode ser identificada em um exame de eletroencefalograma, 

o qual tende a ter em seu resultado a evidencia de descargas 

do tipo complexos ponta-onda 3 Hz, generalizadas e síncronas, 

ou seja, as ondas afetam o cérebro inteiro no mesmo momento. 

Alguns sinais clínicos citados pelos pais e reforçados na 

literatura são bem comuns e sutis, como os movimentos 

involuntários das extremidades do corpo, da face (piscar 

repetidas vezes ou ainda mastigar, deglutir), descritos no 

período de vigília e durante o sono. Em alguns tipos de crise de 

ausência o indivíduo pode perder o tônus e sofrer quedas ou 

desmaios. Sobre as auras epiléticas, podem ser referidas como 

desconforto abdominal, vertigem, flash de luzes e sons 

estranhos que antecedem à crise e muitas vezes são sentidas 

por anos até o diagnóstico e tendem a cessar com o tratamento. 

  Diante do exposto, o objetivo deste estudo é apresentar 

a abordagem e o tratamento interdisciplinar de uma criança com 

diagnóstico de epilepsia do tipo crise de ausência, assim como 

enfatizar a importância da avaliação neuropsicológica e 

neuropsicomotora. espinhal (mais raro, apenas em epilepsias 

de difíceis diagnóstico ou com suspeita de infecção no sistema 

nervoso). No caso clínico exposto a seguir, é a epilepsia do tipo 

crise de ausência na infância que tem incidência maior no sexo 

feminino e pode ser identificada em um exame de 

eletroencefalograma, o qual tende a ter em seu resultado a 

evidencia de descargas do tipo complexos ponta-onda 3 Hz, 
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generalizadas e síncronas, ou seja, as ondas afetam o cérebro 

inteiro no mesmo momento. 

Alguns sinais clínicos citados pelos pais e reforçados na 

literatura são bem comuns e sutis, como os movimentos 

involuntários das extremidades do corpo, da face (piscar 

repetidas vezes ou ainda mastigar, deglutir), descritos no 

período de vigília e durante o sono. Em alguns tipos de crise de 

ausência o indivíduo pode perder o tônus e sofrer quedas ou 

desmaios. Sobre as auras epiléticas, podem ser referidas como 

desconforto abdominal, vertigem, flash de luzes e sons 

estranhos que antecedem à crise e muitas vezes são sentidas 

por anos até o diagnóstico e tendem a cessar com o tratamento. 

  Diante do exposto, o objetivo deste estudo é apresentar 

a abordagem e o tratamento interdisciplinar de uma criança com 

diagnóstico de epilepsia do tipo crise de ausência, assim como 

enfatizar a importância da avaliação neuropsicológica e 

neuropsicomotora. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um relato de caso, com amostra composta 

por uma criança do sexo feminino, com nove anos de idade. O 

diagnóstico foi fechado em maio de 2018, tendo a criança sido 

previamente avaliada por um período de cinco meses. O 

tratamento se deu com monoterapia farmacológica associada à 

abordagem interdisciplinar dos profissionais da neuropediatria, 

neuropsicologia, psicologia, fisioterapia/psicomotricista e 

psicopedagogia. As avaliações se deram em nível ambulatorial 

com exames como Eletroencefalograma, Teste Manual de 

Avaliação Motora – EDM e avaliação neuropsicológica. 
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RELATO DE CASO 

 

 Criança, MJSC, sexo feminino, nove anos, primeira 

consulta no dia 11 de maio de 2018, encaminhamento a pedido 

do profissional pediatra, com sinais de TDAH, e pela escola, 

após relatos e episódios de déficits de atenção, durante a aula, 

comprovando a necessidade após o início das provas do 

primeiro bimestre escolar, nas quais apresentou baixo 

rendimento após testes escolares e em avaliação dentro de sala 

de aula, com quesitos em responsabilidade com os materiais 

individuais e coletivos, tarefas escolares e outros processos de 

desenvolvimento próprio para a fase. Na anamnese, os pais 

relataram o que lhes chamavam a atenção no comportamento 

atual da criança, e foram descritos episódios de falta de 

interesse nas refeições, facilidade para vomitar (sintoma mais 

recorrente), lentidão para execução de tarefas simples, 

esquecimento, dificuldade extrema de concentração na hora de 

realizar tarefas escolares, também na hora de se alimentar ou 

nos cuidados pessoais com a higiene, tarefas que exigissem 

esforço físico e mental, dificuldade para iniciar tarefas e concluí-

las, como se a criança selecionasse a sua atenção, 

concentrando-se muito nas telas (smartphones/ 

tabletes/tv/computador), comportamento típico das crianças 

atuais e da vida moderna no mundo virtual. 

Após responderem ao questionário de TDAH, os pais foram 

orientados aos seguintes procedimentos: avaliação por 

exames, sendo o eletroencefalograma o mais importante, e 

condutas de outros profissionais, como neuropsicóloga, 

psicóloga, psicopedagoga. No retorno ao consultório, a criança 

foi diagnosticada após resultados de exame de EEG, que 

evidenciou no relatório a atividade elétrica cerebral constituída 
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por um ritmo posterior a 05-06/s e 40-80 uV, entrecortado por 

elementos mais lentos, delta difusos com boa reatividade à 

abertura ocular e um ritmo rápido superposto. Tendo 

espontaneamente a presença de ondas agudas difusas de 5 

segundos de duração, em sonolência, houve alentecimento 

difuso do traçado, sendo a conclusão do EEG: LENTIFICADA 

ASSOCIADA À ATIVIDADE EPILEPTIFORMES 

GENERALIZADA (Figuras 1 e 2). 

Os exames realizados foram: EEG (eletroencefalograma 

- exame que capta as atividades das ondas cerebrais e suas 

alterações) e teste do papel (hiperventilação), no qual se solicita 

à criança que segure um papel, em posição sentada sobre a 

maca ou cadeira, e que assopre o papel por um tempo de até 2 

minutos, aproximadamente. O resultado da hiperventilação é 

positivo se a criança apresentar: perda da consciência, olhar 

vago desviado para cima ou para os lados, perda de 

movimentos, retornando em segundos a fazer o que estava 

fazendo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A paciente foi então diagnosticada com Epilepsia do tipo 

crise de ausência na infância. O tratamento inicial foi optar pela 

monoterapia, com o uso de Depakene 50mg ml/xarope: 3ml a 

cada 24/24h, no período de adaptação de um mês. Epilepsias 

generalizadas e do tipo crise de ausência, na prática clínica, 

ainda que sem comprovação de evidência científica, há a 

escolha pelo Valproato de Sódio, um anticonvulsivante em 

posologia de comprimidos ou cápsulas de 250 mg, sendo 

comprimidos de 500 mg, e solução e xarope de 50 mg/ml. Dose 
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inicial: 250 mg/dia. Escalonamento: 250 mg/dia a cada 3 dias, 

sendo o mais utilizado na prática clínica. 

 

Figura 1. Fase de epilepsia em crise generalizada, tipo EAI (Fig. 

1) 

 

 

Fonte: Imagem de Exame ECG (foto autorizada). 

 
As imagens divulgadas possuem autorização dos 

responsáveis pela paciente, bem como todas as informações 

aqui relatadas. 

O fisioterapeuta psicomotricista visa facilitar o processo 

de motricidade, efetividade e a mente, fazendo assim, com que 

a criança tenha uma melhor percepção corporal, espacial, uma 

melhora na coordenação motora grossa e fina, favorecendo, 

desse modo, em conjunto com outros profissionais 

educacionais e psicólogos, o equilíbrio entre a mente, a 

execução e a efetividade do corpo como um todo, melhorando 

a capacidade de aprendizagem e a disposição para as práticas 

de atividades diárias e de lazer, que muitas vezes, nas crises 



ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA EPILEPSIA DO TIPO “CRISE DE 
AUSÊNCIA NA INFÂNCIA” - RELATO DE CASO 

 
 

epilépticas em geral, podem estar comprometidas e ainda estar 

abaixo do esperado.  

O caso apresentado foi avaliado com o teste Manual de 

avaliação Motora – EDM - e os resultados apresentados se 

deram por até três tentativas para cada atividade solicitada e 

realizada. Esse teste é constituído por diversas tarefas que 

permitem selecionar cada fase da criança e avaliar a 

motricidade fina, motricidade grossa, equilíbrio, propriocepção, 

noção corporal e espacial, sendo necessária a total colaboração 

do indivíduo testado, somam-se ao final todos os pontos e 

assim obtém-se o resultado final, encontrando o perfil 

neuropsicomotor de acordo com a faixa etária em idade 

cronológica. Como resultado do teste avaliativo/EDM1, foram 

observados os seguintes resultados: 

 

1) Motricidade Fina: 2 pontos (1 acerto para direita e outra para a 

mão esquerda); 

2) Motricidade Global: Não conseguiu executar;  

3) Equilíbrio:  4 pontos (Satisfatório); 

4) Lateralidade: 3 pontos, Mão – DDD, Olhos – DD, Pés – E 

(Lateralidade Cruzada); 

5) Organização Espacial: 1 ponto (não executado corretamente/ 

realizou de forma espelhada). Observação: Esse exercício de 

reprodução de movimentos - Figura Humana - foi a atividade com 

mais dificuldade demonstrada pela criança; 

6) Organização temporal: 4 ponto (31 acertos); 

7) Esquema Corporal: 2 pontos (74 acertos= 7 anos de idade). 

                                            
1 (Referência de teste de EDM: Manual de Avaliação Motora. Profº Drº 

Francisco Rosa Neto – www.motricidade.com.br) 
 

http://www.motricidade.com.br/
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Total de pontos: 17 pontos. Perfil Psicomotor: normal para a 

idade cronológica. 

 

Já a avaliação neuropsicológica é a forma de identificar 

quais são as áreas que estão sendo afetadas e estão 

dificultando o processo de aprendizagem bem como 

diagnosticar, no caso de diagnósticos neurológicos, as 

associações de outros distúrbios que possam estar presentes. 

O procedimento se dá através de entrevista com os pais, 

visando a uma anamnese muito detalhada e em seguida, da 

avaliação neuropsicológica com a criança, que identifica a 

capacidade intelectual da medida total (QI), memória, atenção, 

visuoespacialidade e visuoconstrução, funções executivas, 

linguagem e habilidades matemáticas, habilidades 

socioafetivas, comportamentais e de aprendizagem.   

Com a avaliação neuropsicológica foi observado que a 

criança apresentou capacidade intelectual esperada para a 

faixa etária. Nas atividades de cunho verbal mostrou bom 

desempenho, com facilidade para memorizar essas mesmas 

atividades, após o processo de repetição (por isso a 

necessidade de uma rotina de estudos). Quanto às atividades 

relacionadas aos aspectos atencionais, com funções 

executivas e domínios pedagógicos específicos, a criança 

mostrou dificuldades extremas em disciplinas e conteúdos 

como produção e interpretação textual, com a matemática, que 

utilizam uma maior demanda cognitiva, evidenciando 

dificuldades que teve para se manter focada por tempo 

prolongado, ou ainda, em finalizar as atividades, mesmo sendo 

apresentadas diversas vezes as orientações de como deveriam 

ser realizadas e ainda, com intervalos, e retomadas.  
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Essa desatenção frequente mostrou interferir 

diretamente no armazenamento de informações verbais ou 

visuais, na reflexão e análise de suas respostas, também na 

revisão de sua produção. Quanto à organização, mostrou 

dificuldade em planejar as ações, agindo de modo 

desorganizado, sem se autorregular, persistência em erros e 

execuções inadequadas, mesmo diante de auxílio externo, 

chamando a atenção para esse comportamento, relatado tanto 

pelos pais, quanto pela equipe pedagógica. Além das atividades 

atencionais, a criança apresentou dificuldades, ora em controle 

inibitório, ora em inibir estímulos ambientais e distrações 

internas para se manter focada, apresentando ser um ponto de 

fragilidade bem extremo.  Com isso, apresentou dificuldade em 

realizar tarefas de múltiplas informações, ainda que simples, 

como: pegue esse lápis preto, a borracha, o livro ao seu lado, 

abra na página e “copie” esse desenho.  

Essa desatenção frequente mostrou interferir 

diretamente no armazenamento de informações verbais ou 

visuais, na reflexão e análise de suas respostas, também na 

revisão de sua produção.  

Quanto à organização, mostrou dificuldade em planejar 

as ações, agindo de modo desorganizado, sem se autorregular, 

persistência em erros e mostrou ainda, que tanto as atividades 

diárias e pedagógicas, que necessitam do controle inibitório e 

da memória operacional, foram os pontos de fragilidade da 

avaliada, pois são habilidades que participam diretamente da 

aprendizagem e influenciam em tarefas simultâneas, como 

relembrar o que fazer após receber orientações longas e dadas 

por etapas. Adicionalmente a todas essas tarefas que são de 

suma importância para as áreas matemáticas e organização 
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textual, foi avaliado em seu perfil neuropsicológico a sugestão 

e hipótese de Transtorno e déficit de Atenção/ Hiperatividade. 

 

Associação entre a Epilepsia e o TDAH: 

 

 No ambiente escolar, as crianças epilépticas podem 

apresentar dificuldades no aprendizado, pois a existência de 

múltiplas crises diárias e até mesmo o uso de medicamentos 

podem causar efeitos colaterais, como sonolência, levando a 

criança a apresentar baixo desempenho escolar. Apesar disso, 

“a epilepsia não deve ser entendida como sinônimo de 

comprometimento cognitivo, pois muitos epilépticos podem 

apresentar funcionamento cognitivo normal ou mesmo acima da 

média”. (MATTOS; DUCHESNE, 1994; YACUBIAN, 1999 apud 

PINHEIRO, 2005). 

 A literatura aponta os recém-diagnosticados com 

epilepsia, devido às crises ainda estarem sem o controle, 

mostrando assim uma maior prevalência do TDAH e os seus 

sintomas ainda nessa fase inicial sem o uso de terapias ou 

ainda, relacionar ao uso dos fármacos, como fenobarbital, que 

apresenta efeitos adversos e sintomas cognitivos parecidos ao 

TDAH. Os outros fármacos, incluindo o ácido valpróico, 

apresentam menos correlação ou menor relação aos sintomas, 

mostrando, então, que é amplamente aceita a relação dos 

medicamentos antiepilépticos com as causas de prejuízos 

atencionais e que, portanto, poderiam contribuir na associação 

entre a epilepsia e o TDAH. 

A criança estudada nesse relato de caso clínico, além do 

diagnóstico clínico de epilepsia do tipo crise de ausência na 

infância, também foi diagnosticada na avaliação 

neuropsicológica com a associação do TDAH, mostrando seu 
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desempenho e as suas maiores dificuldades em relação às 

atividades que demandassem mais atenção e mais esforço 

cognitivo, também comprovados na avaliação pelo EDM, 

mesmo com o padrão neuropsicomotor normal para a faixa 

etária, uma relação entre os estudos que associam a epilepsia 

ao quadro de transtorno de comportamento, assim como 

evidencia as discurssões entre a associção de outros distúrbios 

neuropsiquiátricos.  

No estudo de Duran et al. e Zhang et al. (2014), em que 

87,5% dos pacientes com TDAH eram do sexo feminino bem 

como a prevalência da apresentação combinada, no qual 81,0% 

da casuística era do gênero masculino, mostrou que a 

predominância de um dos gêneros pode explicar a prevalência 

da apresentação desatenta no sexo feminino, como 

evidenciado no caso clínico apresentado nesse estudo. 

A alta prevalência da epilepsia associada ao transtorno 

de déficit de atenção ou hiperatividade sugere, então, um 

mecanismo neurobiológico comum e de uma relação 

bidirecional, potencializando a informação genética, o tipo de 

epilepsia e o mecanismo iatrogênico. Segundo, Kim, Yum, Kim, 

& Ko, (2014), a “maior prevalência de TDAH foi de 64,9% em 

crianças com epilepsia rolândica, com prevalência no sexo 

masculino”.  

Pode-se dizer ainda, em relação às apresentações 

desses sintomas com os efeitos adversos dessas medicações 

no campo cognitivo e comportamental, relacionado ao tipo de 

comorbidades associada, gênero e o controle das crises, que 

os autores Tanabe et al. (2014) correlacionaram a 

apresentação desatenta ao sexo feminino e a apresentação 

combinada ao gênero masculino. (PIMENTEL; CYSNEIROS., 

2017). 
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Figura 2. Relatório e laudo de exame Eletroencefalograma; 

 

 
Fonte: Imagem de laudo de ECG (foto autorizada) 

 

 
TDAH, caracterizado por déficit de atenção, 
desorganização e/ou hiperatividade e 
impulsividade, que acomete de 5% a 7% dos 
escolares, e são reconhecidas três apresentações: 
Predominantemente Desatenta, 
Predominantemente Hiperativa e Impulsiva e a 
apresentação Combinada, segundo a 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 
[APA], 2014). 

  

 

CONCLUSÕES 

 

O diagnóstico de epilepsia de crise de ausência pode não 

ser encarado, do ponto de vista saúde ou enfermidade, como 

uma doença grave, porém, haja vista em todos os setores de 

qualidade de vida, principalmente no campo aprendizagem, 

compromete em longo prazo o sistema nervoso e o cognitivo, 

quando não tratado, mostrando que o a abordagem do modelo 
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biopsicossocial, ou seja, interdisciplinar, melhora a qualidade de 

tratamento a curto prazo.No decorrer desse estudo, a paciente 

teve melhoras em seu comportamento, mostrando a diminuição 

das crises epilépticas durante o dia. Também foi observada 

uma resposta positiva quanto ao déficit de atenção, obtendo 

assim, uma melhora no desempenho escolar, com a rotina de 

estudos em casa e o comprometimento integrado da família, da 

escola e dos profissionais que participaram no primeiro 

momento 
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RESUMO: A apraxia é um distúrbio neurológico que influencia 
na capacidade de relizar atos motores, simples e complexos, 
variando de acordo com a classificação da alteração. As 
apraxias que serão abordadas nesse estudo são a ideomotora, 
ideatória (ideativa), oculomotora, construtiva, simpática, 
cinética dos membros, de marcha, melocinética, orofacial, 
fonoarticulatória, de fala (verbal) e de fala na infância. Este 
estudo teve como objetivo descrever as principais 
características e ocorrências das apraxias supracitadas. Para 
isso foram realizadas pesquisas  de artigos nas bases de dados 
do Ministério da Saúde (ANVISA), Scientific Eletronic Libray 
Online (SCIELO), Literatura latino-Americana em Ciências de 
Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retreval 
Sistem Online (MEDLINE), Hinari Research in Health e o 
Google Acadêmico. Os diversos tipos de apraxias são, em 
geral, limitantes para a execução eficaz de alguns movimentos, 
influenciando na qualidade de vida dos pacientes. Diversas 
vezes apresenta-se em associação com outros distúrbios, como 
afasia (transcortical motora, de condução ou de Broca), 
hidrocefalia de pressão normal, acidente vascular  cerebral, 
traumatismos cranioencefálicos, distúrbios 
neurocomportamentais complexos, distúrbios motores e 
cognitivos, os quais podem ter ocasionado a apraxia. Quando 
não, a origem é genética ou idiopática. É importante o estudo e 
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acompanhamento desses casos, visando a melhoria da 
qualidade de vida dessa população. 
Palavras-chave: Apraxia, distúrbio motor, distúrbio 
neurológico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A realização de movimentos motores necessita da 

integração de mecanismos de planejamento, de programação, 

de percepção e de execução da atividade motora. Vários 

distúrbios podem comprometer a sincronia e o funcionamento 

desses elementos, prejudicando a produção de movimentos e 

impactando na qualidade de vida da pessoa acometida. 

A apraxia é um distúrbio que promove uma execução 

limitada de um ato motor aprendido, em que a atividade motora 

deficiente não pode ser explicada por fraqueza, 

descoordenação, tônus muscular alterado, bradicinesia, 

distúrbio do movimento, demência, afasia ou pouca cooperação 

(KANDEL et al., 2014). Há três tipos principais de classificação 

da apraxia que são cinética, ideacional e ideomotora (ORTIZ, 

2006; KANDEL et al., 2014). Além disso existem outros tipos 

especiais de apraxia como a apraxia construtiva, apraxia de 

vestir, apraxia verbal etc (MURDOCH, 1997). 

Estudar apraxia é importante, pois é uma alteração que 

gera grande impacto na vida da pessoa acometica, é de difícil 

diagnóstico e diversas vezes é confundida com outros tipos de 

distúrbios. Segundo Morgan (2018) um em cada 20 crianças 

apresentam distúrbios da fala, mais 1% dos pré-escolares 

possuem apraxia da fala na infância.  

Além disso, algumas apraxias podem se apresentar em  

conjunto com outros distúrbios, como as apraxias 

fonoarticulatórias, orofaciais e de membros que são muito 
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associada à afasia de broca, afasia transcortical motora e afasia 

de condução (PEÑA-CASANOVA, 2005). 

Diante do exposto este trabalho tem como objetivo 

decrever os tipos de apraxias, como se processam, suas 

origens, quais comorbidades podem ser observadas e as 

possíveis causas para cada situação. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é uma revisão bibliográfica, de caráter 

descitivo e exploratório. Foi realizada uma pesquisa de artigos 

nas bases de dados do Ministério da Saúde (ANVISA), 

Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO), Literatura latino-

Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e Medical 

Literature Analysis and Retreval Sistem Online (MEDLINE), 

Hinari Research in Health e o Google Acadêmico utilizando-se 

as seguintes palavras-chaves: Apraxia ideomotora, Apraxia 

ideatória, Apraxia oculomotora, Apraxia construtiva, Apraxia 

simpática, Apraxia cinética dos membros, Apraxia de marcha, 

Apraxia melocinética, Apraxia orofacial, Apraxia 

fonoarticulatória, Apraxia da fala e Apraxia da fala na infância, 

Genes da apraxia.  

Após a busca dos artigos, foi realizada a leitura dos 

títulos e resumos para identificar se os estudos contemplavam 

a temática abordada. Foram selecionados artigos científicos 

publicados entre 1997 e 2018, nos idiomas português, inglês e 

espanhol. Por fim, realizou-se a leitura completa dos estudos 

para análise da definição, classificação, manifestações, 

etiologia e comorbidades da apraxia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O que é apraxia? 

 

A apraxia é um distúrbio que provoca uma incapacidade 

de realizar tarefas motoras voluntárias aprendidas ao longo da 

vida, ou seja, incapacidade de realizar um ato complexo da 

maneira correta, que não se deve à fraqueza muscular, 

dificuldade de compreensão ou falta de coordenação, e sim às 

lesões em áreas cerebrais responsáveis pelo planejamento e 

sequenciamento das funções motoras. Todas as funções 

práxicas dependem das áreas parietais de associação, onde os 

centros psicomotores planejam a função motora dos atos 

aprendidos (GUIMARÃES, 2004; SANVITO, 2010). 

Antes de haver o movimento ocorre o disparo da área 

motora suplementar, que juntamente com a área pré-motora 

realiza o planejamento da execução do movimento. E essa 

atividade ocorre em ambos os hemisférios cerebrais (BEAR et 

al., 2002), o que demostra que além de ambas as partes 

necessitarem estar eficientemente conectadas através do corpo 

caloso, pelo qual a informação será transmitida na parte anterior 

deste (MURDOCH, 1997), as áreas pré-motora e motora 

suplementar, que constituem as áreas 4 e 6, de acordo com a 

classificação de Brodmann, de ambos os hemisférios precisam 

está funcionando da maneira adequada (BEAR et al., 2002). 
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Figura 1.  Córtex cerebral do hemisfério esquerdo com áreas 

motoras representadas em azul. 

 
Fonte: (LENT, 2015). 

 

Quando alguma parte da área 6 está funcionando de 

modo inadequado, mas a área 4, que é o córtex motor primário, 

apresenta-se funcionando de modo adequado ocorre a falta do 

sequenciamento adequado das ações, mas não da ação em si, 

caracterizando, assim, a apraxia (LENT, 2015). 

Ademais, quando essa dificuldade não é tão evidente a 

ponto de impossibilitar a fala é denominada de dispraxia, 

enquanto que quando ocorre um impedimento maior é 

caracterizada de apraxia (PUYUELO, 2001).  

 

Origens  

 

A apraxia da fala está sendo associada a etiologias 

neurológicas conhecidas, como acidende vascular cerebral 

intrauterino, traumas e infecções, a desordens e disturbios 

neurocomportamentais complexas, deficiência intelectual e 

motora. E quando não associada a nenhum desses fatores é 

definida como um distúrbio do som na fala neurogênica 

idiopática (ASHA, 2007). 
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Mutações no gene FOXP2 estão relacionadas com a 

diminuição da densidade de substância cinza no giro frontal 

inferior, e alterções nesse gene tem relação com a apraxia da 

fala na infância (BELTON et al., 2003; LIÉGEOIS, 2014). Isso 

ocorre porque esse gene regula a formação de sinapses, como 

também regula os níveis da proteína SRPX2. Quando os níveis 

dessa proteína apresentam-se reduzidos o desenvolvimento da 

vocalização ultrassônica apresenta-se prejudicado (SAI, 2013). 

Além disso, a apraxia da fala adquirida pode está 

associada a infecções cerebrais malignas, em pacientes com a 

síndrome da imunodeficiência adquirida (COURNOS, 2005). 

 

Tipos de Apraxia 

 

Apraxia Ideomotora 

 

A apraxia ideomotora é caracterizada por um distúrbio na 

realização de gestos e simples e símbolos, sem a utilização de 

objetos (MARTINS Jr., 2017) . O indivíduo apráxico é capaz de 

realizar uma ação automática, entretanto, quando ele possui a 

intenção de realização dessa, ele não consegue produzir da 

maneira adequada (VAZ, et al., 1999). 

Esse tipo da apraxia tem relação com afasia, tendo em 

vista, que 40% dos indivíduos que possuem afasia apresentam 

apraxia ideomotora (MURDOCH, 1997). As apraxias 

fonoarticulatórias, orofaciais e de membros são  muito 

associada à afasia de Broca, afasia transcortical motora e 

afasia de condução (PEÑA-CASANOVA, 2005). 

A apraxia da fala pode ser, dependendo das 

características, uma apraxia ideomotora, sendo um distúrbio no 

qual os indivíduos não possuem a ausência de movimento, mas 



APRAXIA: ORIGENS, CLASSIFICAÇÕES E SINTOMAS  

 
 

a incapacidade de sequencializá-los para realizar uma ação 

(ORTIZ, 2010). 

A informação é processada no centro posterior da 

linguagem gerando uma resposta, essa é passada para à área 

do córtex pré-motor do hemisfério esquerdo através das fibras 

associativas, incluindo o fascículo arqueado (MURDOCH, 

1997). Qualquer alteração nesse percurso gera a apraxia 

ideomotora e dependendo do ponto de ruptura as 

características do indivíduo apraxico serão diferentes. 

Em casos de lesões na área  do giro supra marginal, no 

qual  existe grande probabilidade de alteração para o fascículo 

arqueado, do lobo parietal  inferior esquerdo, o  resultado será 

afasia de condução. Nessa situação, geralmente, os indivíduos 

apresentam apraxia ideomotora que envolverá os quatro 

membros e músculos orofaciais, pois o sistema motor piramidal 

esquerdo e direito será incapaz de receber informações da área 

posterior da linguagem. Em alguns casos, devido a extensão da 

lesão os membros não são afetados ou são poucos envolvidos 

(MURDOCH, 1997). 

Além disso, de acordo com resultados obtidos em 

ressonância magnética funcional (RMf) demostraram que existe 

a ativação de regiões frontoparietais  bilaterais durante a 

imitação de gestos, o que necessariamente precisa do 

planejamento motor, e que ainda existe uma dominância do 

cortéx parietal inferior esquerdo (LENT, 2015).  

Lesões na área de associação motora, resulta em um 

déficit na atividade motora aprendida (KREBS, et al., 2013). A 

lesão na área de Broca (área pré-motora), quando é no 

hemisfério dominante tem sido associada com essa limitação  

na programação motora. E casos de hemiparesia, 

especialmente do membro superior direito, tem sido associado 
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com apraxia da fala, devido a proximidade da área de Broca 

com a área motora (UMPRED, 1994). 

 

Apraxia Ideatória ou ideativa 

 

A apraxia ideatória é caracterizada pela limitação na 

sequência dos atos necessários para a utilização de um 

determinado objeto. Diversas vezes, a maneira como ocorre a  

realização da ação, de indivíduo com essa apraxia, assemelha-

se com demências e distração, mas não são (VAZ et al., 1999). 

Essa apraxia ocorre em casos de lesões mais amplas, 

parietais, afetando as regiões supra marginal, angular e 

temporoparietal posterior esquerda, comprometimento cortical 

difuso, ocorrendo também em casos de lesões bilaterais 

posteriores (PEÑA-CASANOVA, 2005; MARTINS Jr., 2017) . 

 

Apraxia oculomotora 

 

Os indivíduos possuem reflexo oculocefálico adequado, 

as vias primárias preservadas, entretanto a capacidade de 

mover os olhos horizontalmente é limitada (MARTINS Jr., 

2017). Grande parte dos estudos não demonstraram alterações 

visíveis por exames de neuroimagem, apesar de terem casos 

com hipoplasia do verme do cerebelo (VARGAS, 2002; 

FERNANDÉZ, 2010). 

 

Apraxia construtiva 

 

A capacidade de reproduzir um desenho é limitada, 

apesar de não haver distúrbios visuais, motores ou perceptivos 



APRAXIA: ORIGENS, CLASSIFICAÇÕES E SINTOMAS  

 
 

(MARTINS Jr., 2017). É de difícil diagnóstico, pois só é 

observada em casos de exigência espacial específica, como 

construção ou rotação mental, que em geral estão associadas 

a casos de lesão cerebral do hemisfério esquerdo (SEYDELL-

GREENWALD, 2017). 

 

Apraxia simpática 

 

É caracterizada pela incapacidade de realizar um ato 

motor complexo com o membro não parético, por lesão no 

hemisfério dominante para linguagem, pois há o acomentimento 

das fibras que conectam as áreas de linguagem oral com as 

áreas motoras do hemisfério contralateral (MARTINS Jr., 2017). 

 

Apraxia cinética dos membros 

 

É gerado por falhas nas vias motoras primárias, 

decorrente de lesões no córtex pré-motor ou de degeneração 

corticobasal. As pessoas com essa apraxia possuem 

dificuldade de realizar movimentos finos (MARTINS Jr., 2017). 

Um estudo de caso demostrou que um paciente com essa 

apraxia apresentou uma excitabilidade maior dos neurônios 

corticais, provavelmente devido a degeneração focal dos 

neurônios corticais que gerou a diminuição da excitabilidade do 

mecanismo inibitório cortiço-cortical (ISHIWATA, 2000). 

 

Apraxia de marcha 

 

Pacientes com essa apraxia apresentam dificuldade de 

realizar o movimento de marcha corretamente. Esse é 

caracterizado por passos curtos, inseguros e não se 
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desprendem do solo. E diferente dos distúrbios com alterações 

cerebelares, os pacientes com apraxia de marcha não ampliam 

a sua base de sustentação (REY, 2006). Esse distúrbio é 

frequentemente apresentado quando há hidrocefalia de 

pressão normal (ROCHA, 2018). 

 

Apraxia melocinética 

 

A apraxia melocinética é semelhante à paresia, a qual é 

caracterizada pela alteração na capacidade de estabelecer 

séries cinéticas. Essas apresentam-se frequentes nas afasias 

com topografia cerebral anterior (VAZ, 1999). O indivíduo com 

esse tipo de apraxia possui a limitação ao realizar atos simples 

que necessitem de complexidade motora. Entretanto, diversas 

vezes, o indivíduo possui a capacidade de realizar  movimento 

complicados, como danças. Em geral, esse distúrbio é restrito 

a um pequeno agrupamento muscuar unilateral, sendo raro 

quando engloba um membro por completo (PROCÓPIO, 2004). 

 

Apraxia orofacial 

 

Na apraxia orofacial o movimentos envolvidos na ação 

da deglutição são afetados, assim como os movimentos 

voluntários da língua, movimentos faciais ao comando. 

Entretanto, ações automáticas podem ser realizadas quando 

necessárias, como na mastigação (VAZ, 1999; FRANÇA, 

2017). 

Existe  a incapacidade para mover os músculos dos 

lábios, das maxilas, da língua,  do palato, da laringe e da faringe 

para realizar movimentos não linguísticos, a exemplo de soprar, 
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mandar beijo e sugar, geralmente está envolvida com lesões 

próximas a área de Broca (VAZ,1999; MARTINS Jr., 2017). 

 

Apraxia fonoarticulatória 

 

Essa apraxia é caracterizada pela dificuldade em imitar 

ou reproduzir posturas e séries de movimentos orofaciais, mas 

esse fenômeno não implica necessariamente em alteração na 

produção da linguagem (PEÑA-CASANOVA, 2005).  

De acordo com a descrição realizada por Murdoch 

(1997), essa apraxia apresenta as mesmas alterações de 

origem que a apraxia ideomotora, por ser frequente na afasia 

de Broca, na afasia trascortical motora e em certas formas de 

afasia de construção, mas de acordo com Peña-Casanova 

(2005), a apraxia fonoarticulatória é uma outra classificação. 

 

Apraxia da fala ou verbal 

 

É uma dificuldade persistente para realizar movimentos 

volitivos na realização da ação produtora dos sons na fala, as 

quais podem ser decorrentes de lesões nas áreas corticais do 

hemisfério esquerdo (PUYUELO et al., 2007). 

As dificuldades observadas em pacientes apráxicos em 

decorrência de traumatismo  cranioencefálico e acidente 

vascular cerebral são erros de substituições, adições, 

repetições e prolongamentos de sons, assim como movimentos 

precisos como são os fricativos e africados da nossa língua 

(PEÑA-CASANOVA, 2005; PEREIRA, 2017).  

Pode-se observar, também que quanto maior a 

sequência de sons que devem ser articulados, maior é o 
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número de erros existentes, como perseverações em 

determinados sons pronunciados. 

Quando a pessoa é consciente de sua limitação na 

produção da fala, ela tenta várias vezes a pronúncia correta do 

som, entretanto, elas apresentam grande dificuldades no ínicio 

das palavras nas quais demonstram grande esforço 

articulatório. Ademais, é possível observar diferença entre a 

produção de fala voluntária e automática, pois esta é realizada 

com maior precisão do que a anterior (PUYUELO et al., 2007). 

A apraxia da fala nos adultos apresentou-se associada 

ao hemisfério esquerdo e a região posterior da região de Broca, 

envolvendo o córtex insular frontal ou a substancia branca 

adjacente.  

  

Apraxia da fala na infância 

 

A apraxia da fala na infância (AFI) é um distúrbio motor 

da fala grave e persistente, de acordo com a Associação 

Americana de Fonoaudiologia – ASHA. As crianças com 

apraxia da fala na infância apresentam erros inconsistentes em 

consoantes e vogais em palavras ou silabas, transições 

articulatórias interrompidas e alongadas, entonação, ritmo e 

acento  inapropriados (ASHA, 2007). 

Fiori et al. (2016) em um estudo realizado com 17 

indivíduos observaram:  

a) balbucio quantitativamente reduzido e qualitativamente 

anormal com início tardio (média de idade de 14,2 meses, 

com desvio-padrão de 7,4  meses) e produção esporádica 

de um número muito restrito de sons da fala;  
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b) atraso no surgimento das primeiras palavras (média de 

idade de 25,9  meses, com desvio-padrão de 11,4  

meses);  

c) aumento muito lento do tamanho do vocabulário com 

atraso na aquisição das primeiras 50 palavras (idade 

média de 49,8 meses, com desvio-padrão de 12,6) e 

surgimento tardio da fala combinatória (idade média de 

52,3  meses, com desvio-padrão de 11,8);  

d) alta porcentagem de fala ininteligível durante a idade 

pré-escolar (porcentagem média de enunciados 

ininteligíveis 65,6  ±  13,2%). 

 

As características apresentadas no trabalho supracitado 

demostram que diversas alterações no desenvolvimento natural 

da fala ocorrem devido ao distúrbio, e por isso os familiares 

iniciam a busca pelo diagnóstico. 

Entretanto, conforme o Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, a apraxia da fala não é estudada do modo 

adequado nas faculdades de Fonoaudiologia, e por isso 

diversas crianças que contém o distúrbio não são 

diagnosticadas corretamente, e como consequência não 

possuem um tratamento adequando para o seu 

desenvolvimento (CFF, 2017). 

As ressonâncias magnéticas cerebrais com imagens 

convencionais apresentaram-se normais, entretanto usando 

medida quantitativas de ressonâncias magnéticas estrutural 

apresentaram-se alterações cerebrais estruturais em nível 

microscópio. Foi utilizado morfometria baseada em voxel, com 

anormalidades morfológicas no giro supramarginal e 

bilateralmente no plano temporal e no giro de Hechl, em 
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crianças com distúrbios da fala persistentes (PRESTON et al., 

2014 apud FIORI et al., 2016) 

Fiori et al. (2016) ao analisarem o  tamanho médio de 

Anisotropia Fracionária do trato das conexões significativas e a 

relação com distúrbios do desenvolvimento da fala, verificaram 

a presença dessa relação, apresentando baixo desempenho 

nas habilidades oromotoras com a conexão entre a parte medial 

do giro frontal superior e giro temporal médio.  Também foi visto 

redução entre a parte opercular do giro frontal inferior e giro 

temporal médio em relação com baixa taxa de diacocinesia, má 

gramática expressiva e baixa produção lexical. 

A gramática expressiva em crianças com apraxia é o 

aspecto linguístico mais afetado, com cerca de 70% das 

crianças apresentando um nível primitivo de linguagem 

expressiva combinatória ou telegráfica. As habilidades lexicais 

apresentaram-se em 56% e o vocabulário receptivo e 

expressivo apresentaram-se 47% do grupo de apraxicos 

estudados (FIORI et al., 2016). 

  

 

CONCLUSÕES  

 

A apraxia é um distúrbio neurológico o qual é subdividida 

em diversos grupos, devido as características específicas de 

cada uma. É de difícil diagnóstico e em diversos casos 

influencia diretamente na vida do indivíduo que possue o 

distúrbio.  É de fundamental importância o acompanhamento de 

profissionais da Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia e médico neurologista, para que  

indivíduo apráxico possa ter a melhor evolução positiva 

possível, buscando a melhora da qualidade de vida.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo consiste em analisar sob a 
ótica discente o atual modelo de avaliação prática em anatomia 
com vistas a alteração de sua formatação. Trata-se de uma 
pesquisa de caráter exploratório descritivo com abordagem 
quanti-qualitativa desenvolvida com a participação de 150 
discentes de graduação, dos quais 75 cursavam enfermagem e 
75 medicina, que atenderam ao seguinte critério de inclusão: ter 
cursado as disciplinas ou módulos referentes à Anatomia 
Humana. Os dados quantitativos oriundos da coleta foram 
organizados em gráficos e/ou tabelas, e discutidos à luz da 
literatura. Os dados subjetivos compuseram o corpus que foi 
transcrito para o Word para processamento pelo software 
IRAMUTEQ e analisado com a Técnica de Análise de 
Conteúdo, modalidade temática. Pôde-se subdividir as 
respostas dadas aos questionamentos em dois grupos, o 
primeiro diz respeito as concepções dos discentes acerca da 
atual modalidade de avaliação prática, onde os participantes, 
em sua maioria, apontaram fragilidades inerentes ao processo 
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avaliativo, o segundo, condiz sobre novas possíveis formas de 
avaliar de acordo com o discurso dos sujeitos. Almeja-se que 
as informações reveladas por esta pesquisa possam servir 
como ponto de partida para o desenvolvimento de novos 
estudos que enfatizem o processo de ensino-aprendizagem em 
anatomia. 
Palavras-chave: Anatomia Humana. Metodologias Ativas de 
Ensino-aprendizagem. Avaliação Educacional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo da Anatomia sempre fascinou o homem através 

dos tempos. Esta ciência, que estuda macro e 

microscopicamente a estrutura, forma e arquitetura dos seres 

organizados, desde a pré-história até a atualidade fortalece a 

importância destes conhecimentos, perpetuando a idéia de que 

esta constitui uma pilar fundamental que baseiam as ciências 

que formam profissionais da área da saúde e afins (ARRUDA; 

SOUSA, 2014; SALBEGO et al, 2015). 

Mesmo diante dessa importância, pode-se afirmar que o 

processo de ensino-aprendizagem dos aspectos morfológicos 

que constituem a Anatomia Humana exibe caráter complexo, 

uma vez que a memorização de estruturas com demoninações 

complexas torna o processo monótono e desestimulante para 

maior parte dos alunos, gerando como resposta, a 

unilateralidade comunicativa, o que restringe o raciocínio crítico 

do aluno (TAVANO; ALMEIDA, 2011; MATTOS, 2017). 

Neste cenário, constata-se que são muitos os problemas 

que se apresentam quando se analisam as principais 

dificuldades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem 

da Anatomia Humana, e dentre elas, o atual padrão de 
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avaliação prática, que dificulta a explicitação do conhecimento 

que os alunos têm sobre o tema (MONTES, 2009). 

Em Anatomia Humana, tradicionalmente, as avaliações 

utilizam o instrumento prova, teórica e prática. As avaliações 

práticas da disciplina são constituídas por provas do tipo 

gincana (método no qual o aluno identifica a estrutura apontada 

por um alfinete colorido e transcreve a terminologia), com 

duração relativa, não excedendo um minuto por mesa, o que 

produz ansiedade na maior parte dos discentes (MONTES; 

SOUZA, 2010).  

É certo que no caso particular da disciplina de Anatomia 

Humana a aprendizagem mecânica é necessária, contudo, a 

simples memorização das terminologias das estruturas 

anatômicas é insuficiente. É necessário seguir no continuum 

entre aprendizagem mecânica e significativa para que os 

futuros profissionais, possam compreender o porquê daquela 

forma e posição (MONTES, 2009). Para tanto, o educador 

precisa atuar eficazmente, com didáticas inovadoras e possuir 

aptidão não somente no domínio dos conteúdos curriculares da 

disciplina, como também no conhecimento de propostas 

alternativas, conduzindo uma correlação entre ciências 

morfológicas e a prática do curso (SANTOS et al., 2017; 

MONTES, 2009). 

Neste contexto é que se insere a relevância do processo 

de ensino-aprendizagem em Anatomia, modificando a prática 

de uma aprendizagem de certa modo mecânica em uma 

aprendizagem mais dinamizada, buscando metodologias de 

ensino e avaliação inovadoras que facilitem a evocação dos 

conhecimentos (ARRUDA; SOUSA, 2014; SOUZA JÚNIOR, 

2010; DUSO et al., 2013; SILVA, 2014; BELL; EVANS, 2014; 

SALBEGO et al., 2015).  
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Partindo desta necessidade de reformulação didático-

pedagógica, consubstanciada nos discursos dos autores 

supracitados e das lacunas nessa área do conhecimento, 

construiu-se este estudo partindo dos seguintes 

questionamentos: Quais as fragilidades inerentes as avaliações 

práticas em anatomia na ótica discente? Quais as possíveis 

modalidades de avaliação prática em anatomia sob a ótica 

discente? É portanto, objetivo deste estudo, analisar sob a ótica 

discente o atual modelo avaliação prática em anatomia com 

vistas a alteração de sua formatação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório 

descritivo com abordagem quanti-qualitativa desenvolvida em 

uma Instituição de Ensino Superior Privada situada na cidade 

de João Pessoa – PB.  Esta escolha se deu em virtude da 

Instituição adotar como método de avaliação prática o mesmo 

modelo (prova do tipo gincana) comumente utilizado pela 

maioria das instituições de ensino em saúde. 

Participaram do estudo 150 discentes, dos quais 75 

cursavam enfermagem e 75 medicina, que atenderam ao 

seguinte critério de inclusão: ter cursado as disciplinas ou 

módulos referentes à Anatomia Humana. Utilizou-se como 

critério de exclusão: alunos que já ingressaram no internato. A 

escolha dos discentes abrangidos pelo critério de inclusão se 

deu de forma aleatória e para definição do quantitativo amostral 

seguiu-se as premissas de uma amostragem por conveniência. 

A coleta de dados ocorreu seguindo as etapas: 

solicitação de listagem de todos os alunos regularmente 

matriculados nos respectivos cursos, a partir do 4º período 
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letivo à Secretaria Geral (as disciplinas/ módulos referentes a 

anatomia são ministradas até o 3º semestre); seleção aleatória 

dos participantes da pesquisa por sorteio; contato prévio para 

agendamento do dia e horário de melhor conveniência. Logo 

após o consentimento por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, foi solicitado que 

respondessem ao questionário de maneira concisa.  

Os dados foram coletados de fevereiro a março de 2017 

em um ambiente tranquilo para que não houvesse manipulação 

das respostas. 

Foi utilizado como instrumento para coleta de dados um 

questionário estruturado. Para melhor organização dos dados o 

dividimos em duas partes: a primeira sobre as concepções dos 

sujeitos acerca da temática em questão, e a segunda, sobre os 

dados sociais. 

Os dados quantitativos oriundos da coleta foram 

organizados em gráficos e/ou tabelas, sendo posteriormente 

discutidos à luz da literatura pertinente. Os dados subjetivos 

compuseram o corpus que foi transcrito para o Word, e foram 

submetidos a um refinamento para exclusão das repetições 

vocabulares. Posteriormente, o corpus foi transferido ao bloco 

de notas e salvo em formato (.txt) para processamento pelo 

software IRAMUTEQ. Após o processamento, as informações 

foram analisadas com a Técnica de Análise de Conteúdo, 

modalidade temática (BARDIN, 2011). 

Conforme o que pressupõe as diretrizes éticas que 

inerem a pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo seguiu 

o que dispõe código de ética dos profissionais de enfermagem 

e a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde,, obtendo 

parecer favorável após apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança 
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(FACENE), sob protocolo Nº 04/2017, CAAE: 

64393517.7.0000.5179 (BRASIL, 2012; COFEN, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Distribuição das frequências absolutas e relativas 
referentes à caracterização dos sujeitos do estudo. 

Variáveis 
(Enfermagem) 

 
N 

 
% 

Variáveis 
(Medicina) 

 
n 

 
% 

Idade 

18 – 24 anos 

25 - 34 anos 

35 ou mais 

 

28 

38 

9 

 

37,3 

50,6 

12 

Idade 

18 - 24 anos 

25 - 34 anos 

35 ou mais 

 

64 

10 

1 

 

85,3 

13,3 

1,3 

Período 

4ª Período 

5ª Período 

6ª Período 

7ª Período 

8ª Período 

 

5 

17 

10 

20 

23 

 

6,7 

22,6 

13,4 

26,7 

30.6 

Período 

4ª Período 

5ª Período 

6ª Período 

7ª Período 

8ª Período 

 

18 

11 

20 

19 

7 

 

24 

14,6 

26,6 

25,3 

9,3 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

12 

63 

 

16 

84 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

33 

42 

 

44 

66 

Total 75 100 Total 75 100 

Fonte: Pesquisa direta. 2017 
 

Maior percentual dos sujeitos do estudo são do gênero 

feminino, incluídos em uma faixa etária inferior a 24 anos, 

cursando do 6º ao 8º semestre letivo.  

Após a análise dos dados empíricos, pôde-se subdividir 

as respostas dadas aos questionamentos em dois grupos, o 

primeiro diz respeito as concepções dos discentes acerca da 

atual modalidade de avaliação prática, onde os participantes, 

em sua maioria, apontaram fragilidades inerentes ao processo 

avaliativo, o segundo, versa sobre novas possíveis formas de 

avaliar de acordo com o discurso dos sujeitos. 
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Grupo 1- Fragilidades Inerentes ao Processo Avaliativo 

 

A Figura 1 explicita as principais coocorrências 

existentes por meio de um diagrama, contendo as fortes 

relações das evocações de discentes dos cursos de 

enfermagem e medicina frente ao questionamento de quais 

fatores contribuem para suficiência/insuficiência do tempo. 

 

Figura 1. Análise de Similitude de acordo com as evocações do 
que contribui para que o tempo seja suficiente/insuficiente 
durante as avaliações práticas. 

 
Fonte: pesquisa direta. 2017 
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Constata-se que o elemento que ocupa o centro e, desse 

modo, interliga as evocações com maior destaque é o vocábulo 

“peça”. Pode-se começar a interpretar a rede pelo 

questionamento de peça “com relação a que?” ao sentimento 

de nervosismo, presente no momento das avaliações cujas 

peças anatômicas são utilizadas, que surge em virtude da 

complexidade da terminologia, da ansiedade, estresse e 

pressão, que dificultam a explicitação do conhecimento que os 

alunos têm em relação ao tema. Entende-se dessa forma, que 

o fator emocional está relacionado ao temor de prejuízos ao 

resultado final (nota), condição existente pela utilização da 

avaliação enquanto de caráter meramente classificatório. 

Mais quatro evocações convergem para o termo peça – 

desgastado, marcação, relação e qualidade –, tal confluência é 

formada pelas relações estabelecidas entre os termos que 

significam as dificuldades apontadas pelos alunos como 

cruciais para insuficiência do tempo. Entre elas, observa-se a 

associação da marcação com a clareza, das monitorias com 

insuficientes, e da prática com aula. Essas relações expressam 

com maior detalhamento como as vivencias no decorrer da 

disciplina podem impactar sobre o desemprenho durante a 

avaliação, desde o início do processo de aprendizagem prática, 

quando as aulas estão lotadas, até o momento de execução da 

prova, quando falta clareza das marcações. 

Alguns participantes se contradizem nesta etapa da 

pesquisa, visto que citam a falta de clareza das marcações 

como um dos fatores contribuem para que o tempo seja 

insuficiente, entretanto, na questão subsequente, afirmam que 

a clareza das marcações é sempre evidente. 

Finalizando as relações, observa-se que a figura do 

professor, em sua conexão com os termos preestabelecer e 
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respeitar, a partir da palavra não está elencado como 

dificultador, por não levar em consideração o tempo que ele 

mesmo preestabelece. Esta argumentação demonstra que não 

existe uma relação de parceria ou cooperação entre docentes 

e alunos, mas sim, uma competitividade. Os professores tentam 

impor aos discentes padrões comportamentais, e os alunos 

lutam contra o que entendem como obstáculo (MONTES, 

2009). 

Gráfico 1. Posicionamento dos entrevistados quando 
indagados se a clareza das marcações é sempre evidente. 

 

Fonte: pesquisa direta, 2017. 

 

Diante dos resultados, é possível constatar que existe 

uma concordância entre os participantes com relação às 

marcações, maioria -predominantemente alunos de medicina 

(96%)- afirmam que nem sempre são claras, o que pode 

dificultar a explicitação do conteúdo, uma vez que gera dúvida, 

aguçando no aluno o sentimento de insegurança. 

Sim
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Algumas vezes o posicionamento duvidoso do alfinete 

pode ocorrer de maneira intencional durante a elaboração da 

prova. Tais questões que apresentam particularidades que 

devem ser descobertas na hora da prova -pegadinhas- são 

caracterizadas pelo aluno como injustas (COELHO; MELLO 

JUNIOR, 2013). 

É comum os alunos enfrentarem as chamadas 

“pegadinhas da prova” que os surpreendem e os distanciam das 

situações exploradas durante as aulas, atividades de monitoria 

ou estudo individual/em grupo. Esse recurso utilizado pelo 

professor pode interferir sobre as respostas dadas aos 

questionamentos, ampliando no discente os sentimentos 

negativos relacionados ao processo avaliativo, corroborando 

para o insucesso como resultado final. 

As perguntas da prova devem se claras, e não 

enigmáticas com pegadinhas e armadilhas. A prova deve ser 

bem formulada, coerente com o que foi estudado e com 

objetivos claros (HENDGES; SANDER; NASCIMENTO, 2014).  

Está cristalizada a concepção de que não basta aos 

estudantes memorizar conceitos e informações para preencher 

os requisitos de uma prova que se configura em descobrir a(s) 

resposta(s) corretas(s) em meio a “pegadinhas”, cuja única 

habilidade é a memorização (CLOCK et al., 2014) 

Nesse sentido, é possível afirmar que dentre os sujeitos 

da pesquisa, a avaliação unilateral que restringe a criatividade 

do aluno esta sendo superada. Essas informações indicam uma 

avaliação não focada apenas em resultados específicos que 

são repletos de subjetividades que muitas vezes são impecilhos 

para os estudantes de se desenvolverem. É um avanço legítimo 

para um processo avaliativo mais justo em relação aos 

discentes, e não correr o risco de ser dependente de um 



AVALIAÇÃO PRÁTICA EM ANATOMIA: RECONSTRUÇÃO DO MODELO 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 
 

momento no qual inúmeros fatores podem influenciar positiva e 

negativamente no resultado final (CLOCK et al., 2014). 

 

Figura 2. Análise Fatorial de Correspondência (AFC) com a 
representação das coordenadas (Eixos 1 e 2) com destaque 
para cinco classes e palavras com maiores cargas fatoriais. 

 

Fonte: pesquisa direta, 2017. 

 

No primeiro fator (Eixo 1), lado direito, destacam-se as 

palavras aglutinadas na classe um, a qual associa as 

dificuldades enfrentadas pelo aluno durante a identificação de 

uma estrutura a possíveis impactações sobre as respostas 
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subsequentes. O temor a uma cascata de erros, objetivado pela 

expressão subsequente, permanece presente, demonstrando 

a relação direta entre estresse e os resultados da avaliação. Por 

oposição, no lado negativo do mesmo eixo, são elencados 

fatores que demonstram como a objetividade da marcação da 

estrutura pode favorecer o desenvolvimento da atividade 

avaliativa. Ainda no plano superior à direita desse mesmo eixo, 

verifica-se a preocupação de como as incertezas podem afetar 

os resultados, representado pelo produto final de uma avaliação 

classificatória, a nota. Em oposição a objetividade, são 

apontadas as repercussões decorrentes de dificuldades 

impostas que induzem o aluno ao erro. 

Com relação ao segundo fator (Eixo 2), a dificuldade de 

identificar a estrutura em decorrência da falta de clareza da 

marcação, dificulta o raciocínio do aluno e gera nervosismo.  

A dúvida, em destaque na zona de neutralidade, pode 

revelar que, mesmo exprimindo um elemento significativo na 

representação da avaliação enquanto de caráter classificatório, 

essa não é a principal preocupação no cotidiano das alunos 

entrevistados. 

É essencial reforçar a importância de buscar-se 

transformar a avaliação de forma que, assumindo o caráter 

sociopedagógico inerente a qualquer prática educacional, seja 

possível resgatar seus fundamentos e funções, e desenvolver 

estratégias e práticas que efetivamente contribuam para a 

melhor formação do aluno e para o acompanhamento do 

trabalho, auxiliando e garantindo a promoção da autonomia dos 

envolvidos no processo educativo (MONTES, 2009). 
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Grupo 2- Reconstrução do Modelo Didático-pedagógico 

 

Figura 3. Dendograma referente à distribuição do vocabulário 
das classes segundo a Classificação Hierárquica Descendente 
em relação a possíveis formas de avaliação prática. 
 

 
Fonte: pesquisa direta, 2017. 

 

Conforme o dendograma (Figura 3), houve a partição do 

corpus em dois subgrupos, resultando as Classe 1 e 2, 

designadas respectivamente por “Perspectivas de uma 

Avaliação Inclusiva” e “Prova Prática Tradicional enquanto 

modalidade avaliativa”. 

 

Classe 1 - Perspectivas de uma Avaliação Inclusiva 

 

Essa classe oteve 54% das evocações e é representada 

pelas palavras explanar, conhecimento, conteúdo, 

avaliação, entrevista, aula, indvidualizado, respeito. Maior 

parte das evocações se originou a partir de alunos do curso de 

Medicina. 

Comumente, a avaliação não é parte do dia a dia das 

disciplinas, constituindo um momento de confronto entre 

docentes e estudantes: a hora da prova. Os critérios 

estabelecidos pelos professores para atribuição de notas não 

53,9 % 

46,1 % 

classe 1 

classe 2 
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são especificados e/ou discutidos com os alunos que, na 

tentativa de identificar os sinais que lhes mostrem como serem 

aprovados, não se incomodam de recorrer a memorização 

mecânica para reter os conteúdos ensinados (MONTES, 2009). 

Muitas as provas não exigem mais que a reprodução das 

aulas. As notas baixas comumente são interpretadas como 

resultantes de aprendizagem incorreta, insuficiência de estudo 

ou mesmo falta de embasamento para aprender. Contudo, a 

discussão dessas questões, seus motivos e as possibilidades 

de condução para sua solução não fazem parte da avaliação 

escolar (MONTES, 2009). 

Tal modelo padronizado, que avalia de maneira igual e 

exige resultados previsíveis, desconsidera que o conhecimento 

é baseado em competências cognitivas, pessoais e sociais, que 

não são adquiridas da forma tradicional, ele exige proatividade, 

colaboração e personalização (MORÁN, 2015). 

Diante da convicção de que a avaliação não deve ser um 

instrumento de pressão com o objetivo manter a disciplina em 

aula ou de obrigar o aluno estudar, o professor deve dispor de 

ciência dos diferentes instrumentos aplicaveis para avaliação e 

da melhor maneira de utilizá-los, proporcionando uma avaliação 

mediadora, que pressupõe um aluno ativo e o professor 

enquanto mediador, trazendo os alunos à descoberta, 

estimulando o raciocínio e a compreensão dos conteúdos 

(HENDGES; SANDER; NASCIMENTO, 2014). 

É possível efetivar alterações progressivas em direção a 

personalização, cooperação e autonomia e mesmo mais 

intensas ou disruptivas, que exigem analisar situações, 

diferentes pontos de vista, fazer escolhas, ter ciência dos riscos, 

aprender pela descoberta, evoluir do simples ao complexo. Só 

não é pertinente manter o modelo tradicional acreditando que 
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ajustes serão suficientes. Eles são necessários – mesmo 

progressivos - são profundos, porque não enfocam o aluno 

passivo, e sim ativo (MORÁN, 2015; FERREIRA, 2017). 

É fundamental a participação do aluno na avaliação para 

que possa apossar-se da sua aprendizagem. Não basta ser 

ativo apenas de maneira interna, mental, incorporando 

significados. É preciso socializar, partilhar seus significados 

com o professor e colegas, se expor à crítica e criticar, conhecer 

e atribuir valor tanto ao conhecimento estudado quanto o 

processo de ensino/aprendizagem (MONTES, 2009). 

As metodologias precisam seguir os objetivos 

pretendidos. Para que os alunos sejam proativos, precisa-se 

adotar metodologias nas quais os alunos se envolvam em 

atividades cada vez mais complexas, em que seja necessário 

tomar decisões e avaliar resultados. Para que sejam criativos, 

é preciso que experimentem inúmeras possibilidades novas de 

evidenciar sua iniciativa (MORÁN, 2015). 

É importante que o aluno participe das decisões relativas 

à avaliação opinando sobre os critérios utilizados na construção 

da nota dando segurança e acabando com os medos e 

incertezas dos discentes (HENDGES; SANDER; 

NASCIMENTO, 2014).  

Como os participantes citam em sua fala, que a avaliação 

deve acontecer através da explanação do conhecimento que 

tem acerca do conteúdo de forma individuaizada, semelhante 

uma entrevista, fica evidente que, deve-se buscar estimular seu 

aluno a expor com suas próprias palavras o assunto tratado, 

conseguindo perceber possíveis relações com outros temas, 

exemplificando com dados tirados do seu cotidiano ou fazendo 

generalizações; neste momento o professor poderá ter certeza 
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que o que se construiu em sua sala de aula foi uma verdadeira 

e significativa aprendizagem. 

Ao proporcionarmos aos discentes atividades docentes 

não só demonstramos confiança em seu potencial, como 

também estimulamos um processo de conscientização da 

importância de tornar as aulas cada vez mais dialógicas 

estimulando a reflexão dos conteúdos abordados para que o 

processo de ensino-aprendizagem se realize de uma forma 

menos autoritária e, portanto, favorecendo a um ensino de 

qualidade. 

Conseguir que os alunos sintam-se estimulados, e 

percebam que podem aprender ensinando e não só ao 

aprenderem, colaborará em nossa opinião para que deixemos 

de ter um ensino exclusivamente memorístico permitindo uma 

melhora no nível de eficiência do processo de aprendizagem. 

  

Classe 2 – Prova Prática Tradicional Enquanto Modalidade 

Avaliativa 

 

 Essa classe obteve 46% das evocações e é 

representada pelos termos não, informar, saber. Tais 

respostas predominaram entre alunos pertencentes ao curso de 

Enfermagem. 

 A interpretação dos resultados demonstra que, uma 

parte dos entrevistados afirma não existir outra forma de 

avaliação prática que seja executável, colocando assim, a 

modalidade avaliativa tradicional como indispensável. 

 Tal situação pode estar vinculada a visão enraizada de 

avaliação enquanto sinônimo de prova. Na visão dos alunos, 

não existe possibilidade de negociação ou mudanças, 
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minimizando dessa forma, a probabilidade de se refletir sobre 

como poderiam ser avaliados. 

Tal supressão de pensamento pode ser observada 

também, quando uma segunda parcela de alunos, mesmo 

afirmando existirem outras formas de avaliar, não conseguem 

expor quais seriam. 

É preciso compreender que o objetivo da avaliação não 

deve ser meramente a atribuição de notas, mas, o mapeamento 

da aprendizagem dos alunos que serve de bússola para ensino 

do professor: ensino, aprendizagem e avaliação constituem um 

processo educativo multifacetado. 

 

CONCLUSÕES  

 

Ao investigar as ideações dos discentes com relação a 

atual modalidade de avaliação prática em anatomia, foi possível 

ratificar os discursos de autores que propõe a adoção de 

metodologias ativas à prática educacional. Essa necessidade 

de modificações, segundo os discursos dos sujeitos, se embasa 

nas repercussões negativas que a avaliação atual traz ao aluno, 

por não o avaliar de maneira mais participativa, muitas vezes 

subjulgando o conhecimento que tem acerca do conteúdo. No 

entanto, é esperado encontrar argumentos dos professores 

sobre a impossibilidade de se efetivar mudanças em padrões 

das metodologias de avaliação, uma vez que toda estratégia 

que produza mudanças, tende a ser rejeitada num primeiro 

momento. 

Ressalta-se a necessidade de se reconhecer que 

avaliação deve ocorrer em diferentes momentos, com 

finalidades diferentes, seja para identificar o conhecimento 

pregresso dos alunos e utiliza-los como ponto de partida para 
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as discussões dos conteúdos, seja para mapear potenciais 

dificuldades e, assim, iniciar o processo de tomada de decisão 

para sua superação ou mesmo para aferir se aprenderam o que 

lhes foi ensinado e, assim, analisar se é pertinente retomar os 

conteúdos naquela ocasião. 

Almeja-se pois, que as informações reveladas por esta 

pesquisa possam servir como ponto de partida para o 

desenvolvimento de novos estudos que enfatizem o processo 

de ensino-aprendizagem em anatomia. 
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RESUMO: A crise de ausência foi classificada como uma crise 
epilética generalizada, diferenciando-se em ausências típicas e 
atípicas; A crise de ausência típica é o protótipo da epilepsia de 
ausência em crianças,  são caracterizadas por descargas de 
pontas e ondas (SWD) síncronicas e generalizadas numa 
frequência que varia de 2,5 a 4 Hz resgistradas no EEG. Os 
episódios de SWD são curtos (4-20s) e com ocorrência de 10 a 
100/dia com surgimento e desaparecimento súbitos. A crise de 
ausência atípica ocorre em crianças e adultos, geralmente 
fazem parte ou são acompanhadas por síndromes epilépticas. 
As crises são mais longas (30s) e não possuem início e término 
abruptos. Canalopatias são doenças adquiridas ou hereditárias 
resultantes de uma atividade defeituosa de um canal iônico 
específico. A epilepsia de ausência mioclônica é rara e de 
classificação incerta, com uma idade típica de início de 6-8 
anos. Tem por característica graves espamos clônicos rítmicos 
bilaterais, muitas vezes associados a contrações tônicas. O 
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura. 
Objetivou-se investigar fatores genéticos que propiciam os 
eventos epilépticos. A averiguação dos fatores que levam ao 
evento epiléptico, tem se tornado, uma prática não só frequente, 
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mas também importante, ao passo, que pode subjacente 
favorecer em novas abordagens terapêuticas para a epilepsia. 
Palavras-chave: Epilepsia de ausência. Crises de ausência. 
Canalopatias. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Crises epilépticas são eventos clínicos resultantes de 

uma atividade elétrica anormal, de início súbito, em uma 

pequena parte do encéfalo (crises parciais) ou em áreas 

extensas, envolvendo os dois hemisférios cerebrais (crises 

generalizadas), provocando alterações subjetivas ou 

comportamentais súbitas. A crise única não é considerada 

epilepsia; necessita, contudo, de uma a avaliação clínico-

laboratorial(GUERREIRO,1993). 

A manifestação clínica da crise depende da área 

encefálica comprometida e por isso nem toda crise epiléptica 

tem como característica fenômenos motores, podendo 

manifestar-se sobre a forma de alucinações auditivas, mal-estar 

epigástrico e lapsos transitórios de consciência como nas crises 

de ausência, onde os neurônios epilépticos não se caracterizam 

apenas pela sua hiper-excitabilidade, mas, também, por uma 

tendência em sincronizar suas descargas elétricas(PINHEIRO, 

2015). O objetivo do estudo foi realizar uma revisão bibliográfica 

sobre as canalopatias correlacionadas a crises de ausência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método de pesquisa empregado foi o da revisão 

integrativa da literatura, por meio da qual é possível 

compreender mais profundamente um fenômeno, com base em 

estudos anteriores, o que permite a reunião de dados de 
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diversas modalidades de delineamento de pesquisas e a 

expansão das conclusões (Mendes, Silveira & Galvão, 2008). 

Com o intuito de proceder a essa revisão, foram 

demarcadas as seguintes etapas metodológicas: identificação 

do tema ou questão da pesquisa; realização da amostragem 

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

informações retiradas das publicações revisadas; avaliação dos 

estudos selecionados; interpretação e apresentação dos 

resultados da pesquisa (Mendes, Silveira & Galvão, 2008). 

Para realizar as etapas da pesquisa ora apresentados e 

considerando-se que um estudo na modalidade de revisão 

integrativa da literatura orienta-se por um questionamento ou 

hipótese, este trabalho foi norteado pela seguinte questão: 

Quais canalopatias podem desencadear o fenômeno das crises 

de ausência?  

Com a questão de pesquisa, procedeu-se ao 

levantamento do corpus literário nas seguintes bases de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), ScienceDirect e 

Public Medline or Publisher Medline (PUBMED). Ressalte-se 

que, para a realização de tal busca, utilizou-se os descritores 

“epilepsia de ausência”, “crises de ausência”, “canais iônicos” e 

“canalopatias” por meio do operador booleano “and” e “or”.  

Foram empregados os seguintes critérios de 

elegibilidade: artigos publicados no idioma português e inglês, 

que contemplassem em seus títulos, resumos e/ou palavras-

chave a temática proposta e estivessem disponibilizados na 

íntegra, gratuitamente e online. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As crises de ausência foram clinicamente identificadas 

no século 17 (Hirsch, 2008). Sua natureza epiléptica foi 
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demonstrada pelas primeiras gravações de 

eletroencefalograma (EEG) ictal em 1934 (Gibbs, 1935). Em 

1981, a Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE) classificou 

a crise de ausência na categoria de crises generalizadas, e 

definiu suas características eletroclínicas, diferenciando 

ausências típicas e atípicas (VRIELYNCK, 2013). 

Crise de ausência típica é o protótipo da epilepsia de 

ausência em crianças, também conhecida como pequeno mal 

e síndrome de Friedmann (Panayiotopoulos 1999; 

Panayiotopoulos, 2005) são caracterizadas por descargas de 

pontas e ondas (SWD) síncronicas e generalizadas numa 

frequência que varia de 2,5 a 4 Hz resgistradas no EEG. Os 

episódios de SWD são curtos (4-20s) e com ocorrência de 10 a 

100/dia com surgimento e desaparecimento súbitos 

(Weiergräber et al, 2010). A alteração da consciência é uma 

marca, e pode ser acompanhada de automatismos se o 

episódio for longo, e às vezes por uma ligeira mioclonia (Onat 

et al, 2013). 

Na crise de ausência infantil, as ausências é o único tipo 

de crise, que ocorre entre 2 e 12 anos de idade e apresentam 

remissão espontânea (> 90%) antes da puberdade, mesmo 

sem tratamento farmacológico (Weiergräber et al, 2010). Já na 

crise de ausência juvenil, as ausências, são frequentemente 

acompanhadas por crises tónico-clônica. A crise de ausência 

típica também pode ocorrer na epilepsia mioclónica juvenil, 

acompanhada por crises mioclônicas e tônico-clônicas 

(HIRSCH, 2008). 

Os pacientes são geralmente responsivos a 

etossuximida, ácido valpróico, ou benzodiazepinas. Crises de 

ausência são agravadas pela fenitoína, barbitúricos, ou 

carbamazepina (Onat et al, 2013). Foi recentemente 

demonstrado em um estudo clínico de Fase 1 que a 
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etossuximida seria a droga de escolha contra crises de 

ausência (GLAUSER et al, 2013). 

A crise de ausência atípica ocorre em crianças e adultos, 

geralmente fazem parte ou são acompanhadas por síndromes 

epilépticas como a de Lennox–Gastaut (em torno de 2/3 

apresentam crise de ausência atípicas), epilepsia parcial 

benigna atípica/síndrome pseudo-Lennox (70% com crises de 

ausências atípica (Hahn et al, 2001). Síndrome de Doose (entre 

60-80% com ausências atípicas), epilepsia instável mioclônica, 

(Guerrini, 2005). As crises são mais longas (30s) e não 

possuem início e término abruptos (Weiergräber et al, 2010).  

Durante as crises de ausência atípicas, o EEG mostra 

descargas de pontas e ondas difusas e irregulares, com uma 

frequência inferior a 2,5 Hz. A alteração da consciência é 

variável, as manifestações clínicas incluem mioclonia e uma 

alteração do tônus muscular mais pronunciada (Vrielynck, 

2013). Assim exibe um comportamento e eletroencefalograma 

altamente variáveis, enquanto que tipos ausência típicas 

exibem características mais estereotipadas.  

A maioria das crises de ausência pode ainda ser 

provocada por hiperventilação ou fotoestimulação e em 

contraste pode muitas vezes ser anulada por fortes estímulos 

auditivos ou outros estímulos sensoriais. 

Em 2010, na sua última proposta de classificação, a ILAE 

reconheceu dois tipos de ausências com caracteristicas 

especiais, as ausências mioclônicas e mioclônia da pálpebra 

com ausências (BERG et al, 2010) 

Epilepsia de ausência mioclônica é rara e de 

classificação incerta, com uma idade típica de início de 6-8 

anos. É caracterizada por graves espamos clônicos rítmicos 

bilaterais, muitas vezes associados a contrações tônicas 

(Weiergräber et al, 2010). Pelo fato deste tipo de crise ser rara, 
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as recomendações de tratamento são baseadas em 

experiências clínicas e poucos relatos de casos publicados.  A 

combinação de ácido valpróico e etossuximida, administrados 

em altas doses é recomendada pela maioria dos autores 

(Bureau; Tassinari, 2005). Recentemente, foi publicado que três 

pacientes tiveram sucesso no tratamento com rufinamida 

(HÄUSLER; KLUGER; NIKANOROVA, 2011). 

Mioclonia da pálpebra com ausências (Síndrome de 

Jeavons) é uma epilepsia idiopática generalizada que 

manifesta-se com frequência. Consiste de acentuado, rítmico e 

rápidos espasmos das pálpebras e é comumente associada 

com o desvios do olhos para cima e retropulsão da cabeça 

(Weiergräber et al, 2010). As perturbações da consciência são 

suaves e o EEG mostra difusas e rítmicas descargas de ondas 

poliponta, geralmente em 5-6 Hz, susceptíveis de ocorrer após 

o fechamento dos olhos em uma sala iluminada (Vrielynck, 

2013). As crises são breves (3-6s) e ocorrem principalmente 

após o fechamento dos olhos. O surgimento é geralmente entre 

os 10-12 anos. A escuridão cessa as anormalidades 

(Weiergräber et al, 2010). Mioclonia da pálpebra com ausência 

é difícil de ser tratada, e tende a persistir até a fase adulta. Do 

ponto de vista da farmacoterapia, este tipo de crise tem que ser 

considerada mais uma crise mioclônica do que uma ausência 

de fato. Drogas antiepilépticas que são efetivas contra 

fotosensibilidade devem ser favoráveis (VRIELYNCK, 2013). 

Baseado nos relatos, 72% dos pacientes responderam 

ao ácido valpróico (Covanis, 2005), etossuximida não deve ser 

usada em monoterapia por causa do risco de crises tonico-

clônicas associadas. Lamotrigina também pode ser efetiva 

(Ferrie et al, 1996). Em um estudo de 12 semanas que avaliou 

a eficácia do levetiracetam administrado em doses de 2000mg 
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por dia, houve melhor em 80% dos 35 pacientes estudados e 

17% ficaram livre das crises (STRIANO et al, 2008) 

Canalopatias são doenças adquiridas ou hereditárias 

resultantes de uma atividade defeituosa de um canal iônico 

específico. Pelo fato do mecanismo celular das crises de 

ausência indicarem envolvimento de canais iônicos, análise de 

genes realizadas tanto em humanos como em modelos 

animais, revelam mutações e susceptibilidade dos genes que 

codificam subunidades de canais, tanto os sensíveis à voltagem 

(Cl-, Ca2+, HCN, Na+), quanto os sensíveis a ligantes, como o 

receptor GABAA (YALÇIN et al, 2012). 

GABA é o principal neurotransmissor inibitório do SNC. 

Este interage com o receptor GABAA que está envolvido no 

surgimento de descargas de pontas ondas durante as crises de 

ausência (Yalçin et al, 2012). Receptores ionotrópicos GABAA 

são responsáveis por mediar inibição simpática rápida no SNC. 

A ligação do GABA ao receptor GABAA permite um influxo de 

íons Cl- que causa hiperpolarização da membrana e inibição de 

potenciais de ação (Fritschy; Brunig, 2003). Os receptores 

GABAA são estruturas pentaméricas, consiste de pelo menos 

18 subunidades (α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, θ, ρ1-3) (Frugier et al, 

2007). Cada subunidade tem 4 domínios transmembrana com 

o segundo domínio de cada subunidade formando o poro do 

canal (CHEBIB; JOHNSTON, 1999). 

O receptor GABAA prevalente em todo o cérebro é 

formado pelas subunidades α1, β2 e γ2 codificadas pelos genes 

GABRA1, GABRB2 e GABRG2 localizados no cromossomo 

5q34–35. Outro aglomerado de genes GABA (GABRA5, 

GABRB3 e GABRG3) reside no cromossomo 15q11–12, 

codificando as subunidades α5, β3 e γ3 (YALÇIN, et al, 2012). 

Ito et al, (2005) estudaram a subunidade γ2 (GABRG2) 

do receptor GABAA assim como a α1 (GABRA1) e β2 
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(GABRB2), concluindo que elas não pareciam ser a principal 

causa da epilepsia de ausência. Maljevic et al, (2006) relataram 

que mutações em GABRA1 estão raramente associadas com a 

epileptogênese na epilepsia de ausência. Por outro lado, Urak 

et al, (2006) identificaram 13 polimorfismos de nucleotídeo 

único no gene GABRB3 que codifica a subunidade β3 do 

receptor GABAA e concluiu que a redução da expressão desse 

gene pode ser uma potencial causa das crises de ausência. 

Além disso, Tanaka et al, (2008) identificaram três mutações 

missense também no gene GABRB3, em pacientes com 

epilepsia de ausência infantil, P11S, S15F e G32R acometem a 

porção N-terminal extracelular do polipeptídio, um domínio 

importante para a ligação do GABA e de moduladores 

alostéricos. Ambas diminuíram a amplitude da corrente de Cl- e 

aumentaram a N-glicosilação do domínio extracelular, o que 

poderia afetar o processamento e posterior montagem dos 

receptores (Buller et al, 1994). Os autores sugerem que o 

aumento na N-glicosilação afetaria a maturação e o tráfego dos 

receptores do retículo endoplasmático à membrana plasmática, 

resultando na redução da corrente do canal e surgimento das 

crises de ausência (da SILVA, 2014). 

Os canais de cloreto CLC formam uma extensa família 

de genes com pelo menos 9 membros em mamíferos. Não 

possuem relação estrutural com os canais iônicos mais 

conhecidos, chegando a atravessar por 12 vezes a membrana 

plasmática (JENTSCH et al, 1999). 

Estudos tem fornecido evidências que mutações 

heterozigóticas no gene CLCN2 que codifica o canal de íons 

cloreto CLC-2 no cromossomo 3q27.1 pode ser responsável por 

epilepsia de ausência infantil e juvenil (Puljak, Kilic, Gordan, 

2006). No cérebro, os canais CLC-2 são encontrados nas 
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células piramidais hipocampais e nas células da glia  (SÍK, 

SMITH, FREUND, 2000).  

Como os ClC-2 são expressos nos neurônios, é pensado 

que eles contribuem para o estabelecimento da baixa 

concentração intraneuronal de Cl-, um pré-requisito para a 

resposta inibitória do GABA. O gradiente eletroquímico de Cl- 

através da membrana plasmática determina se o GABA 

despolariza ou hiperpolariza a membrana pós-sináptica (Staley, 

1994). De acordo com esse raciocínio, mutações que diminuam 

a atividade do ClC-2 podem resultar em aumento da 

excitabilidade em certos neurônios. Haug et al, (2003) 

identificaram três mutações no gene CLCN2 em três famílias 

com diferentes formas de epilepsia generalizada: um códon de 

terminação prematuro, uma mutação frameshift (que resultou 

em deleção de 44 aminoácidos) e uma mutação missense 

(G715E). Os pesquisadores estudaram as complicações 

funcionais das mutações utilizando células HEK293 

transfectadas e os resultados mostraram que as duas primeiras 

mutações resultaram em perda de função do canal, que seria 

responsável pela diminuição do gradiente transmembrana de 

Cl- e comprometimento da inibição GABAérgica. Já a mutação 

G715E, surpreendentemente, aumentou a atividade do canal, 

levando à conclusão de que ambos, ganho e perda de função 

do ClC-2, podem causar crise de ausência (da SILVA, 2014). 

Os canais de cálcio dependentes de voltagem (Cav) são 

envolvidos em vários funções em muitos tipos de células 

excitáveis, o que inclui acoplamentos excitação-contração 

(Bannister, Beam, 2013) excitação-transcripcional (Wheeler et 

al, 2012) e secreção de hormônios e neurotransmissores 

(Catterall, Leal, Nanou, 2013). 

Os Cav são compostos por uma subunidade formadora 

de poro α1 e por subunidades auxiliares β, γ, α2 e ẟ(Catterall 
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WA, Swanson, 2015). A subunidade α1 é uma grande proteína 

integral de membrana que consiste em quatro domínios 

homólogos (I-IV), com seis segmentos transmembranares (S1-

S6) e C-terminal e N-terminal intracelulares.  Para cada 

domínio, S4 funciona como um sensor de voltagem e entre S5-

S6 a alça do poro determina a condutância iônica e seletividade 

(Catterall et al, 2005). Já as subunidades auxiliares consistem 

em pequenas estruturas proteicas transmembranares e não 

transmembranares que participam na regulação de 

propriedades do canal (BURAEI, YANG, 2013) 

De acordo com Zamponi (2016), os Cav são classificados 

em pelo menos duas classes distintas dependendo do requisito 

de voltagem para ativar os canais. São eles os canais ativados 

por alta voltagem (Cav1 e Cav2) e os canais ativados por baixa 

voltagem (Cav3). Dentre esses, tem sido descrito, que um 

membro da família Cav2 o canal Cav2.1 e  dois canais da família 

Cav3: Cav3.1 e Cav3.2 parecem estar relacionadas com o 

desenvolvimento de crises de ausência. 

O canal Cav2.1 codificado pelo gene CACNA1A no 

cromossomo 19p13.2-p13.1, desempenha papel essencial na 

modulação da liberação neurotransmissora do Sistema 

Nervoso Central (SNC) (Poncer, et al, 1997). Logo, uma 

disfunção desse canal iria prejudicar o equilíbrio entre a inibição 

e excitação neuronal, levando a explosão de sinapses elétricas 

(YALÇIN et al, 2012) 

Mutação nonsense na subunidade α1 do Cav2.1 foi pela 

primeira vez identificada em um doente com o fenótipo grave 

das crises de ausência e ataxia. A mutação teve um efeito 

negativo na atividade do canal, ao promover a redução da 

corrente do íon cálcio (JOUVENCEAU et al, 2001). 

Esse mesmo efeito também foi evidenciado por Imbrici et 

al, (2004) para tanto, consistiu na presença de uma mutação 
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pontual heterozigótica (G439A) em exón 3, que resultou na 

substituição de lisina por ácido glutâmico no códon 147 

(E147K), localizado no segundo segmento transmembranar do 

domínio I da subunidade a1A desse canal.  

Expressos em células nervosas do sistema tálamo 

cortical, os canais Cav3.1 codificado pelo gene CACNA1G no 

cromossomo17q22 e o Cav3.2 codificado pelo gene CACNA1H 

no cromossomo 16p13.3, são fortemente relacionados para a 

gênese de crises de ausência (CHEN et al, 2014).  

Uma Mutação missense Al570Val localizada 

intracelularmente na alça que reside entre o domínio I-II da 

subunidade 𝑎1G foi encontrada em um caso esporádico de 

Epilepsia Mioclônica Juvenil (EMJ), de 123 pacientes japoneses 

com epilepsia idiopática generalizada. Quando expressas em 

células HEK-193, um aumento sutil de corrente foi visto em 

comparação ao controle. Esses dados, segundo Singh et al, 

(2007) podem contribuir para melhor entendimento sobre a 

participação CACNA1G como um potencial locus de 

susceptibilidade para sub-síndromes de epilepsia idiopática 

generalizada, como a Epilepsia Mioclônica Juvenil. 

Num estudo realizado por Liang et al, (2006) foram 

identificados várias variantes mutantes para CACNA1H, em 

uma população de mais de 100 paciente chineses com quadro 

de epilepsia de ausêna na infância. As variantes mutantes 

exônicas, P492S e P314S, presente na alça do poro entre S5 e 

S6 no domínio I e outras três variantes, N345N, L602L e S619S 

localizadas na alça intracelular entre o domínio I-II de Cav3.2, 

estão previstas para alterar a funcionalidade do canal. Mudança 

da corrente do canal e de sua estrutura secundária foi prevista 

para P492S e P314S respectivamente; enquanto, alterações de 

potenciais locais de excisão e do sítio de ligação ao fator de 

transcrição, foram sugeridos simultaneamente para N345N e 
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S619S/ L602L e S619S. Para tanto, um polimorfismo de 

nucleotídeo simples SNP- rs2745150 localizada no íntron 11, 

também foi altamente cogitada para ser associada ao 

desenvolvimento dessa doença.  

Mais tarde, os mesmos pesquisadores, envolvendo 

desta vez, 218 paciente japoneses com síndrome epilepsia 

ausente na infância, identificaram que o SNP-rs9934839 

codificante evidenciado em éxon 9, mostra-se estar fortemente 

relacionado com a patologia, já que na análise bioinformática 

sugere que o mesmo tenha capacidade de induzir transcrição 

anormal de CACNA1H e dessa forma, uma disfunção na 

atividade do canal (LIANG et al, 2007).  

O canal de nucleotídeo cíclico ativado por 

hiperpolarização (HCN) representa uma classe única de canais 

catiônicos não seletivos regulados por voltagem (Poolos, 2010). 

Formados por 4 subunidades em torno de um poro central, cada 

uma das suas subunidades apresentam um núcleo 

transmembranar formando por seis segmentos 

transmembranares (S1-S6), incluindo um sensor de tensão de 

carga positiva (S4) e uma região do poro condutora de íon entre 

S5 e S6; e domínios amino- terminal e carboxi-terminal 

citosólicos, o qual neste último contém o domínio de ligação de 

nucleotídeo cíclico (CNBD), tais como monofosfato de 

adenosina cíclico (cAMP) que participa como modulador 

coestimulatório na ativação dos canais HCN, deslocando a 

dependência da tensão de ativação, para voltagens mais 

positivas (BENARROCH, 2013).  

O HCN exibem 4 isoformas HCN1 - 4, com propriedades 

biofísicas distintas nos mamíferos (Biel et al, 2009; Postea, Biel, 

2011). Dentre essas isoformas, os membros HCN1 expressos 

no neocórtex, hipocampo, córtex cerebelar e neurônios 

talâmicos reticulares e, HCN2 distribuído quase de forma 
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onipresente na maioria das regiões do cérebro, com maior 

expressão no tálamo, pequenos neurônios sensoriais no 

gânglio da raiz dorsal (DRG) e núcleos do tronco cerebral 

(Herrmann,2007; Benarroch, 2013), mostram ter envolvimento 

na patogenia de crises de ausência (BUDDE, et al, 2005; 

LUDWIG et al, 2003).  

Uma superexpressão de mRNA de HCN1 em neurônios 

tálamo - corticais, evidenciada em ratos WAG / Rij (modelo 

animal genético de epilepsia de ausência com comorbidade de 

depressão), mostrou contribuir  num enfraquecimento da 

atividade de cAMP, quanto na regulação eficaz da corrente do 

canal, tornando o potencial de membrana fortemente 

hiperpolarizado, do qual removeu a inativação de canais de 

cálcio tipo-T e assim resultou no aumento da atividade 

oscilatório na rede talamocortical e na propensão de SWD 

(BUDDE et al, 2005).  

Esse mesmo mecanismo também foi sugerido por 

Ludwig et al (2003), quando na presença de uma deficiência da 

expressão gênica de HCN2 no sistema tálamo cortical em 

camundongos Knockout. 

Os canais de sódio sensíveis a voltagem (Nav) são 

reconhecidos como uma das maiores superfamílias proteicas, 

essenciais para sinalização em mamíferos (Oliva et al, 2014). 

Estruturalmente consistem em uma subunidade α (porção 

formadora de poro) e por subunidade β auxiliares que são 

associados, por meio de ligações de dissulfeto (α-β2/β4) ou 

ligações não covalentes (α-β1/β3) (CATTERALL, 2012). 

A subunidade α é codificado por pelo menos uma família 

de 10 genes distintos das subunidades auxiliares (Catterall, 

2012) o que inclui quatro genes SCN1A, SCN2A, SCN3A e 

SCN8A que são cruciais para o desempenho funcional de 

células nervosas no SNC.  
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Na literatura, foram observados que mutações nos genes 

SCN1A e SCN2A que codificam os canais NaV1.1 NaV1.2 

respectivamente, são mais envolvidos para síndromes 

epilépticas tais como crises mioclônica grave (Síndrome de 

Dravet) (Marini et al, 2006; Ogiwara et al, 2009). Epilepsia 

Generalizada com Crises Febris Plus (GEFS+) (Scheffer et al, 

2009; Escayg, Goldin, 2010) e Epilepsia Familiar Benigna do 

Neonato/Lactente (BFNIS),(Scalmani et al, 2006) do que formas 

de Crises de Ausência.  

Em contraste, o estudo realizado por Papale et al, (2009) 

permitiram demonstrar pela primeira vez que o gene SCN8A 

codificador de Nav1.6 é um candidato atraente para estudo 

genético de crises de ausência em humanos. Uma vez que, na 

pesquisa com diferentes linhagens de camundongos, a 

presença de mutação missense Scn8aV929F, bem como para 

outros dois alelos heterizogóticos do canal NAV1.6: Scn8amed 

e Scn8amed-jo, demonstraram a presença marcante de SDWs.   

 

CONCLUSÕES  

 

A investigação de fatores genéticos que propiciam nos 

eventos epilépticos, tem se tornado, uma prática não só 

frequente mais também importante, ao passo, que pode 

subjacente favorecer em novas abordagens terapêuticas para 

a epilepsia. 

Portanto, ao expor a relação de mutações identificadas 

em genes codificadores de subunidades de GABAA, canais de 

Cl-, Ca2+, HCN e Na+ envolvendo humanos e modelo animal 

nessa revisão, espera-se ter contribuído para um melhor 

entendimento sobre o mecanismo complexo de crises de 

ausência e venha a favorecer numa visão mais significativa, 

quanto à busca de novos fármacos, pelos quais, possam 
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prevenir ou bloquear com maior eficiência o desenvolvimento 

dessa desordem neurológica. 
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RESUMO: A Anatomia Humana é um campo científico da 
Biologia que estuda os sistemas do corpo humano de forma 
macroscópica. Esses estudos evoluíram, principalmente com a 
inovação tecnológica. Porém, tem-se observado que mesmo 
com essa evolução, o estresse ligado à disciplina ainda 
prevalece nos estudantes. Logo, é necessário um estudo para 
entender a incidência desse fator emocional com relação à peça 
anatômica, e auxiliar no processo educativo. Assim, a pesquisa 
buscou avaliar a prevalência de fatores que geraram estresse 
nos alunos que já cursaram a disciplina de Anatomia Humana 
da cabeça e pescoço no Departamento de Morfologia (DM) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Participaram do 
estudo os acadêmicos que já cursaram esse componente 
curricular no DM/UFPB. Os resultados obtidos foram os 
seguintes: 9,3% dos participantes já reprovaram alguma 
disciplina de Anatomia; 84,5% dos alunos relataram estresse ao 
cursar essas disciplinas; 68,0% dos alunos conseguem se 
identificar com o estudo da Anatomia Humana. Dos que 
relataram fatores de estresse, 78,8% o referiram em 
decorrência do período de oferta da disciplina. Constataram-se 
vários fatores que geraram estresse nesses alunos, sendo os 
principais: grande quantidade de nomenclaturas, número 
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elevado de conteúdo nas avaliações, desconforto nas peças 
conservadas em formol e dificuldade em associar a nomina à 
estrutura. 
Palavras-chave: Anatomia. Estresse psicológico. Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O corpo humano em sua constituição particular 

apresenta disposições complexas entre si, como pontos de 

origem e inserção de músculos, passagem de vasos e nervos, 

e disposição de líquidos, células, tecidos e órgãos. A Anatomia 

é a ciência da estrutura e das suas relações de forma 

macroscópica (MENESES, 2015; MOORE et al., 2014; 

TORTORA;  NIELSEN, 2013), exigindo um vocabulário clínico 

que define posição, movimentos, relações e planos de 

referência (HANSEN, 2015). 

A pressão imposta pela sociedade nos estudantes, sem 

se preocupar como a saúde psicológica desses indivíduos 

acaba por afetar as funções psicológicas, físicas e cognitivas, 

prejudicando assim a qualidade de vida e influenciando de 

forma negativa no processo de aprendizagem dos mesmos 

(LIMA et al., 2016). Nesse sentido, observa-se, na área da 

saúde, uma alta prevalência de ansiedade e depressão na 

comunidade estudantil perante as cobranças e fatores 

estressores inerentes a mesma (LEÃO, 2018). 

A literatura relata que, muitas vezes,  o estudante 

ingressante na Universidade  ainda está na fase de transição 

da adolescência para a vida adulto-jovem e que esse fator, 

também pode ser um grande influenciador no psicológico 

dessas pessoas, fazendo com que eles oscilem em relação aos 

seus sentimentos em todos os sentidos (BASSOLS, 2014). 
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Nesse momento, eles precisam se adaptar a um novo estilo de 

vida, tornando-se responsáveis por si e por seu futuro 

acadêmico e profissional e acabam lidando com sentimentos de 

vulnerabilidade, não conseguem gerenciar o volume das 

informações, tem dificuldades com o planejamento da futura 

carreira profissional, se estressam com situações vividas nos 

estágios e/ou outras disciplinas, apresentam outras dificuldades 

ligadas a vida pessoal (problemas psicológicos, econômicos ou 

familiares), além do desgaste ligado às pessoas doentes ou até 

mesmo a vivência de situações com a morte do outro 

(GRAZZIANO et al., 2015). Ao realizar um estudo com 

estudantes de enfermagem, Silva et al. (2014) citaram um alto 

nível de exaustão emocional durante o curso de graduação. 

Entre as manifestações de exaustão percebidas nos 

estudantes, em resposta às intensas exigências dos estudos, 

foram constatadas: desgaste, cansaço físico e mental, 

desânimo, estresse, irritabilidade, cefaleias, dores musculares 

e alterações no sono (TOMASCHEWSKI-BARLEM et al., 2013). 

As disciplinas voltadas ao ensino da Anatomia 

acontecem nos primeiros anos da graduação e o modo como 

ocorre o ensino desses componentes curriculares, na maioria 

das vezes, em peças cadavéricas dissecadas, exige 

conhecimentos específicos relacionados à descrição, 

localização, reconhecimento e correlação das partes do corpo 

e suas estruturas (BASSOLS, 2014). Além de um conteúdo 

vasto, organizado por conceitos a serem memorizados e 

associados entre si, para que seja um conhecimento útil ao 

estudante ou profissional (FOREAUX et al., 2018; SHAFFER et 

al., 2017; BERGMAN et al., 2013). Nos laboratórios, ocorrem às 

aulas práticas ministradas pelos docentes e, muitos deles, 

disponibilizam alunos-monitores (CALAZANS, 2013), os quais 
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atuam desde o acompanhamento das aulas e provas à 

orientações e esclarecimentos de dúvidas dos alunos 

funcionando como mediadores de conhecimento (SALBEGO et 

al., 2015), o que se constitui em um ganho pedagógico para os 

alunos assistidos os quais adquirem uma fonte a mais de 

consulta, confiança e aprendizado. 

Tendo em vista a forma como o conhecimento é 

transmitido, muitos discentes se queixam de fatores 

estressantes durante o aprendizado. O mecanismo de ação do 

estresse ocorre em quatro fases, quando o cérebro humano 

interpreta algumas situações como ameaçadoras e o indivíduo 

passa a desenvolver algumas alterações que são denominadas 

de Síndrome Geral da Adaptação ao Estresse. Na primeira 

fase, temos a Reação de Alarme, que nada mais é que um 

estado de alerta geral. A Fase de Adaptação ou Resistência é 

quando o corpo começa a acostumar-se com os estímulos 

causadores do estresse e entra em adaptação. Porém, caso o 

estresse continue, o indivíduo entra na terceira fase, ao Estado 

de Esgotamento onde o indivíduo terá uma queda em sua 

capacidade adaptativa. Caso o estresse não seja liberado, o 

indivíduo entra na quarta fase, a mais negativa, onde se torna 

patológica (CHIOCHETTA; SEHNEM; ROSA, 2017; LIMA et al., 

2016).  

Sobre a percepção dos acadêmicos, Salbego (2015) 

aponta alguns obstáculos enfrentados para uma aprendizagem 

efetiva como: dificuldades para entender, vasta nomenclatura, 

dificuldades para associar os nomes às estruturas, a ausência 

de atlas nas bibliotecas, problemas para gravar os nomes 

citados pelo professor/monitor, forma monótona de 

aprendizagem, medo do cadáver, medo dos ossos, cheiro forte 
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do formol, ardência nos olhos e excesso de conteúdo nas 

avaliações.  

São mencionadas também, carga horária elevada 

(SILVA et al., 2016), possível evasão do curso, diminuição das 

condições de saúde, falta de tempo com família/amigos 

(GRAZZIANO et al., 2015), má relação com o professor, 

número considerável de estruturas incomuns e de complexo 

entendimento, ausência de metodologias ativas e inovadoras 

de ensino-aprendizagem e limitação do horário de 

funcionamento dos laboratórios (SALBEGO et al., 2015). 

Além dos fatores já citados, ainda foram levantados: 

dificuldade da Instituição na obtenção de novos cadáveres para 

dissecação culminando com poucas oeças para estudo, 

elevado número de alunos matriculados tornando as turmas 

grandes, altas taxas de reprovação nas disciplinas e baixo 

rendimento dos alunos (FOUREAUX et al., 2018).  

Segundo Foreaux et al. (2018), é consenso, entre 

educadores e pesquisadores, a importância de uma educação 

de qualidade na formação e preparação dos discentes para a 

sociedade atual e, dentro dessa esfera, o ensino da Anatomia 

Humana tem se tornando cada vez mais desafiador. 

A identificação dos fatores relacionados ao estresse 

entre os alunos que cursaram a disciplina de Anatomia Humana 

da Cabeça e Pescoço e o diagnóstico correto da sua etiologia 

são medidas importantes na adoção de recursos que almejem 

melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, surgiu o interesse pelo presente trabalho, 

que teve como objetivo avaliar a prevalência de fatores que 

geraram estresse nos alunos que cursaram a disciplina de 

Anatomia Humana voltada para a Cabeça e o Pescoço no 

Departamento de Morfologia (DM) da Universidade Federal da 
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Paraíba (UFPB). Espera-se, com os resultados evidenciados 

por esse estudo, levantar subsídios para a consolidação de uma 

educação profissional mais efetiva, frente às necessidades da 

comunidade acadêmica alvo da pesquisa.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi do tipo descritivo-exploratório com 

abordagem quantitativa. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética 

e Pesquisa em Seres Humanos do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba, conforme 

preconiza a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012), para avaliação e apreciação, tendo o 

parecer consubstanciado nº 2.357.397. Todos os participantes 

que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.   

O universo foi composto pelos estudantes que cursaram 

Anatomia Humana na UFPB. Os critérios de inclusão adotados 

comtemplaram estudantes devidamente matriculados nos 

cursos de Fonoaudiologia e Odontologia do CCS/UFPB e que 

haviam cursado alguma disciplina voltada para o estudo da 

Anatomia Humana da Cabeça e Pescoço nas dependências do 

Departamento de Morfologia da UFPB. Foram excluídos da 

pesquisa os estudantes que não se adequaram aos critérios de 

inclusão acima propostos e os de outros centros e instituições, 

uma vez que não vivem a realidade encontrada no CCS/UFPB, 

além dos que se recusaram a assinar o termo de 

consentimento. Dessa forma, obteve-se uma amostra de 

conveniência composta por 97 estudantes. 
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 A coleta de dados foi realizada nas dependências do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) no período entre fevereiro e abril do ano de 

2018. Inicialmente, foi aplicado aos voluntários um questionário 

para levantamento de dados, o qual foi elaborado 

exclusivamente para este estudo e subdividido em três partes, 

tendo em sua composição, primeiramente questões relativas 

aos dados sócio-demógraficos, em uma segunda parte à 

passagem do estudante pela disciplina de Anatomia e a terceira 

comtemplando os fatores que poderiam causar estresse 

durante o estudo da Anatomia. Essa etapa constava de 19 

opções a serem assinalas referentes as causas do estresse e 

ainda um espaço para que eles pudessem relatar outras 

possibilidades não elencados no questionário. 

Em seguida, os dados foram codificados e lançados em 

uma planilha do Excel para posterior análise pelo programa 

SPSS 20.0. A análise descritiva das variáveis incluiu o cálculo 

de medidas de tendência central e dispersão, assim como 

apresentação de distribuição absoluta e relativa dos dados. Na 

análise bivariada foi utilizado o teste qui-quadrado para verificar 

a associação entre duas variáveis dicotômicas: ocorrência ou 

não de estresse e identificação ou não com a disciplina de 

anatomia. O nível de significância foi de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Compuseram a amostra do presente estudo, 97 

indivíduos cuja caracterização pode ser vista na Tabela 1. E a 

sua distribuição quanto as disciplinas cursadas na Tabela 2. 
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Tabela 1. Distribuição das freqüências absolutas e relativas da 

amostra quanto à idade, gênero e curso (n=97). Paraíba, 

Brasil, 2018. 

Variável Frequência(n) Percentual(%) 

Gênero  

 

 

 Feminino 

 

68 

 

70,10 

 

Masculino 29 29,90 

Faixa etária   

 De 18 a 20 anos 

 

23 23,71 

De 21 a 30 anos 

 

71 73,20 

>30 anos 03 3,09 

Curso  

 

 

 Fonoaudiologia 52 

 

53,60 

Odontologia 48 46,40 

   

Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

A idade verificada foi de 18 a 36 anos (média de 

22,67±3,21 anos).  

Os alunos do curso de Fonoaudiologia cursam três 

disciplinas de Anatomia: Anatomia Aplicada à Fonoaudiologia I, 

Anatomia Aplicada à Fonoaudiologia II e Neuroanatomia, sendo 

a segunda aplicada ao estudo da cabeça e do pescoço. No 

curso de Odontologia, existem três Anatomias na grade 

curricular, incluindo Anatomia Humana, Anatomia Odontológica 
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e Anatomia Topográfica, das quais as duas últimas também 

voltadas para o estudo dessa região. 

 

Tabela 2. Distribuição das freqüências absolutas e relativas da 

amostra quanto à disciplina cursada (n=97). Paraíba, Brasil, 

2018. 

Variável Frequência(n) Percentual(%) 

      Disciplina cursada   

 Anatomia Aplicada à 

Fonoaudiologia II 

 

52 

 

53,60 

Anatomia Odontológica 

 

26 26,80 

   Anatomia Topográfica 

 

19 19,60 

   

Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

Na Tabela 3 é possível observar a distribuição das 

médias obtidas pelos estudantes enquanto cursaram as 

disciplinas supracitadas.  

A Tabela 3 nos permite observar que a maioria dos 

estudantes foi aprovada por média nas disciplinas, obtendo 

média nas notas finais igual ou superior a 7,0 (n=77; 79,38%). 

Pode-se perceber que se dicotomizarmos as opções em médias 

variando de não lembro a 8,0 e médias variando de 8,1 a 10,0, 

ainda assim obteremos um valor superior no segundo grupo em 

relação ao primeiro, ou seja, onde as maiores médias 

prevaleceram. 
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Tabela 3. Distribuição da casuística de acordo com as médias 

obtidas nas disciplinas e seu valor percentual (n=97). Paraíba, 

Brasil, 2018. 

Valor Frequência(n) Percentual(%) 

Médias na 

disciplina 

  

Entre 9,1 e 

10,0 

16 16,50 

   

Entre 8,1 e 9,0 34 35,10 

Entre 7,1 e 8,0 27 27,80 

   

Entre 6,1 e 7,0  10 10,30 

   

Abaixo de 6,1 

 

Não lembro                                

6 

 

4 

6,20 

 

4,10 

Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

Trabalhos como o de Foreaux et al. (2018) referem que 

situações de baixo rendimento em Anatomia podem estar 

relacionadas a vários fatores, dentre eles, a possibilidade de 

utilizar apenas metodologias tradicionais e convencionais que 

não mais atendem o perfil do atual acadêmico. 

Quando questionados sobre a metodologia de ensino 

empregada pelo corpo docente da disciplina, 76,3% dos 

estudantes referiu estar de acordo com a adotada de forma a 

se observar ainda a necessidade de melhorias nesse processo 

de ensino. 
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Alguns sugestões  foram realizadas como: necessidade 

de roteiro fixo para as práticas para facilitar a identificação e de 

o docente falar mais vagarosamente, divisão das turmas para 

facilitar a visualização das estruturas, deteriorização das peças 

cadavéricas, mais aplicações clínicas da Anatomia, inclusão de 

leitura de artigos e discussões dos mesmos em sala de aula, 

maior ponderação entre teoria e prática, disponibilização de 

maior número de monitores e com mais disponibilidade de 

horários para as monitorias,oferecimento de mais tempo para a 

resolução das questões práticas, maior utilização de 

tecnologias com softwares modernos e diminuição do volume 

de conteúdo por aula. 

Para Foureaux et al. (2018) a reflexão sobre as posturas 

e estratégias tradicionais de ensino é imprescindível, quando se 

pretende uma educação de qualidade alinhada e voltada para 

as demandas do mundo contemporâneo. Reflexão essa que 

deve considerar a eficácia das estratégias pedagógicas na 

mediação do aprendizado de acadêmicos inseridos no contexto 

atual de conhecimento, cuja imersão em recursos tecnológicos 

de fácil acesso propiciam maneiras criativas e variadas de obter 

e processar as informações. Ressaltam ainda que o desafio é 

assumir e implementar as mudanças necessárias para essa 

educação de qualidade. 

A Tabela 4 demonstra o número de alunos aprovados e  

reprovados nas disciplinas avaliadas e a associação com o fato 

dos mesmos se identificarem ou não com as mesmas.  

Em nosso estudo observamos que apenas 16 

graduandos (16,5%) obtiveram rendimento inferior a média final 

de 7,0 pontos. 
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Uma quantidade de 9 (9,3%) entrevistados foram 

reprovados em alguma das Anatomia, o que ainda é 

considerado um número elevado.  

 

Tabela 4. Distribuição do valor de n com relação aos que se 

identificam com o estudo da anatomia humana e os que não 

foram reprovados nessas disciplinas. (n=97). Paraíba, Brasil, 

2018. 

    

 Sim 

(n=66) 

Não 

(n=31) 

 

p* 

Se identificam 68,0% 32,0% <0,004 

    

 Sim 

(n=9) 

Não 

(n=88) 

 

p* 

Reprovados 9,3% 90,7% <0,004 

    

Legenda: p* = p<0,05. 

Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

Montes e Souza (2005) referem que o desempenho 

insatisfatório, com níveis de reprovação elevados que podem 

muitas vezes ser conseqüência das características peculiares 

da disciplina e que podem ter existido limitações para trabalhar 

as diferenças individuais, além do que os instrumentos 

utilizados podem não ter sido adequados aos objetivos 

propostos. Cita também uma dificuldade inicial de adaptação 

quer ao método de ensino ou ao conteúdo. 

Foureaux et al. (2015) acrescentam a necessidade de 

mudanças nas propostas didático-pedagógicas com o objetivo 
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de diminuir o baixo rendimento e a alta taxa de reprovação nas 

disciplinas de Neuroanatomia. 

Observa-se ainda que quando questionados sobre a 

ocorrência de afinidade com alguma disciplina de Anatomia, a 

maioria dos entrevistados respondeu que sim  (n=66), ou seja, 

68% dos entrevistados. Dentre eles, 78,8% se sentiu 

estressado durante o período em que cursou as disciplinas, um 

quantitativo significativamente menor (p=0,032; teste qui-

quadrado) quando comparado aos 96,8% que relataram esse 

estresse, dentre aqueles que afirmaram não se identificar com 

as disciplinas, o que demonstra a relação direta entre o fato de 

se identificar com a matéria e a diminuição dos fatores de 

estresse entre eles. 

A Figura 1 expõe as frequências relativas dos fatores de 

estresse assinalados pelos voluntários. 

Cerca de 82 estudantes (84,5%) relataram estresse ao 

estudar as disciplinas de anatomia. Foram oferecidas pelos 

pesquisadores, algumas alternativas que poderiam revelar esse 

possível estresse. Os participantes poderiam assinalar essas 

alternativas e indicar outras, caso seu fator estressante não 

estivesse listado.  
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Figura 1. Distribuição relativa dos fatores que causaram 

estresse nos estudantes. Paraíba, Brasil, 2018. 

 
Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

 Após classificação desses fatores em externos, 

relacionados ao medo, à metodologia empregada e às 

características inerentes a Anatomia, observa-se os resultados 

apresentados nas Figuras 2, 3, 4 e 5. 
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Figura 2. Distribuição relativa dos fatores externos que causam 

estresse nos estudantes. Paraíba, Brasil, 2018. 

 
Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

No quesito fatores externos, percebe-se que a maior 

queixa dos estudantes foi a do período em que a disciplina é 

ofertada. Entende-se que isso se deve ou a carga horária 

elevada naquele semestre ou a ausência de maturidade para 

entendimento e integração clínica da Anatomia quando a 

mesma é ministrada ainda nos primeiros semestres do curso. 

O estudo da Figura 3 nos faz observar que o maior medo 

dos alunos é o da reprovação, seguido da imaturidade 

acadêmica que os leva a um quadro de insegurança e dúvida e 

o medo das peças cadavéricas. Nenhum voluntário relatou 

sentir temor em relação as peças ósseas. 
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Figura 3. Distribuição relativa dos fatores relacionados ao 

medo que causam estresse nos estudantes. Paraíba, Brasil, 

2018. 

 
Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

 

Figura 4. Distribuição relativa dos fatores relacionados à 

metodologia empregada que causam estresse nos estudantes. 

Paraíba, Brasil, 2018. 

 
Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

Estudos como os de Salbego (2015), Bassols (2014) e 

Montes e Souza (2005) também referem a imaturidade 
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acadêmica como um dos principais fatores de estresse e 

dificuldade no estudo da Anatomia.  

Nessa perspectiva, Lima et al. (2016), referem a pressão 

e imaturidade acadêmica como um fator de estresse. 

Os fatores referentes a metodologia empregada 

encontram-se expostos na Figura 4, destacando-se a queixa de 

muito conteúdo ministrado, seguido da pouca oferta de 

atendimento individualizado e do método de correção das 

avaliações.  

A Anatomia realmente consiste em uma disciplina densa, 

com conteúdo muito rico e o docente, muitas vezes, não 

consegue alcançar as características individuais do aluno.             

Recentemente, no ano de 2017, foi implantado do DM a 

atividade de tutoria, onde alunos que já cursaram Anatomia com 

bom aproveitamento, são selecionados e capacidados a serem 

tutores  que acompanharão, por meio de atendimento 

individualizado, alunos tutorandos que desejem melhorar o seu 

conhecimento e rendimento da disciplina. 

Na Figura que se segue (Figura 5) torna-se possível 

verificar os fatores relatados associados a características 

inerentes a Anatomia, sendo mais citada a existência de muitas 

nomenclaturas a serem memorizadas, seguida do cheiro forte 

exalado pelo formol e ardência nos olhos provocada pelo 

mesmo, fato bem descrito por Vieira et al. (2013). Baptista et al. 

(2015) constata a dificuldade do aprendizado da Anatomia já 

em estudantes do ensino médio. 
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Figura 5. Distribuição relativa dos fatores relacionados à 

Anatomia que causam estresse nos estudantes. Paraíba, 

Brasil, 2018. 

 
Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

Após analisar a literatura pesquisada, podemos observar 

alguns estudos que corroboram com os nossos resultados e 

que se encontram na Figura 6. 

 

Figura 6. Quadro com a distribuição dos fatores de estresse 

observados e sua comparação com a literatura pesquisada. 

Paraíba, Brasil, 2018. 

Fator de estresse Estudos 
Medo dos ossos Não relatado 

Medo das peças PAIVA, et. al., 2018; BASSOLS, 
2014; MONTES e SOUZA, 

2005. 

Relação discente/docente PAIVA, et. al., 2018. 

Imaturidade acadêmica PAIVA, et. al., 2018; BASSOLS, 
2014; SALBEGO, 2015; 

MONTES e SOUZA, 2005. 

Ausência de atlas PAIVA, et. al., 2018. 

Turmas grandes PAIVA, et. al., 2018; MONTES e 
SOUZA, 2005. 
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Correção da avaliação PAIVA, et. al., 2018. 

Horário da aula PAIVA, et. al., 2018; SALBEGO, 
2015. 

Pouco atendimento 
individualizado 

PAIVA, et. al., 2018. 

Monotonia PAIVA, et. al., 2018; SALBEGO, 
2015. 

Dificuldade para entender PAIVA, et. al., 2018; SALBEGO, 
2015; MONTES e SOUZA, 

2005. 

Medo de reprovação PAIVA, et. al., 2018. 

Infraestrutura do laboratório PAIVA, et. al., 2018. 

Ardência nos olhos PAIVA, et. al., 2018. 

Dificuldade em associar 
nome/estrutura 

PAIVA, et. al., 2018; SALBEGO, 
2015. 

Cheiro forte do formol PAIVA, et. al., 2018. 

Período de oferta PAIVA, et. al., 2018. 

Muito conteúdo PAIVA, et. al., 2018; SALBEGO, 
2015; MONTES e SOUZA, 

2005. 

Muitas nomenclaturas PAIVA, et. al., 2018; SALBEGO, 
2015. 

Fonte: PAIVA et al., 2018. 

 

Montes e Souza (2005) citam ainda que as crenças 

religiosas podem vir a dificultar a adapção ao local e ao material 

utilizado para estudo.  

Outros fatores não listados também foram citados tais 

como: alta carga horária do período, cadeiras e bancos pouco 

confortáveis, questões muito confusas na prova prática com 

alfinetes mal posicionados, temperatura muito alta nos 

laboratórios e pouca disponibilidade de horários pelos 

monitores. 

Percebe-se que seria importante que os docentes 

pudessem observar a maneira de organizar a aula, o tipo de 

incentivo oferecido, a expectativa que o aluno deposita no 

curso, o material utilizado, entre outros porque cada uma 
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dessas decisões veicula determinadas experiências educativas 

e é possível que às vezes nem tudo que é proposto esteja de 

acordo com aquilo que pensamos, mas muitas vezes, é o 

melhor a se fazer/ofertar a essa turma. Consequentemente, se 

por um lado a Anatomia Humana desperta grande interesse 

entre os acadêmicos dos cursos das áreas da saúde; por outro, 

desperta receio, devido às peculiaridades de aprendizagem, 

que requer aquisição de um novo vocabulário, atribuição de 

significado às novas palavras, estabelecimento de associação 

entre elas e incorporação funcional do novo léxico à vida 

acadêmica e/ou profissional do indivíduo (FOUREAUX et al., 

2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi possível identificar a existência de  vários fatores  

geradores de estresse nos alunos que cursaram as disciplinas 

de Anatomia voltadas ao estudo da cabeça e do pescoço, 

sendo os principais: a grande quantidade de nomenclaturas, 

número elevado de conteúdo nas avaliações, desconforto ao 

utilizar peças conservadas em formol e a dificuldade em 

associar os nomes às estruturas apresentadas.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAPTISTA, V. I. A. Concepções sobre anatomia humana de alunos do 
ensino médio da cidade de Cuité-PB: funções e relações com cotidiano. 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. v. 15, n.1, 2015. 
BASSOLS, A. M. S. Estresse, ansiedade, depressão, mecanismo de 
defesa e coping dos estudantes no início e no término do curso de 
medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014. Tese - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Faculdade de Medicina, 
Porto Alegre, 2014. 



FATORES DE ESTRESSE NO ESTUDO DA ANATOMIA DA CABEÇA E 
PESCOÇO 

 
 

Brasil. Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 
humanos. Diário Oficial da União. Brasília: DF, 2012. 
BERGMAN, E. M.; DE BRUIN, A. B.; HERRLER, A.; VERHEIJEN, I. W.; 
SCHERPBIER, A. J.; VAN DER VLEUTEN, C. P. Students’ perceptions of 
anatomy across the undergraduate problem-based learning medical 
curriculum: a phenomenographical study. BMC Medical Education. v.13, n. 
152. 2013. 
CALAZANS, N. C. O ensino e o aprendizado práticos da anatomia humana: 
uma revisão de literatura. 2013. – Monografia – Universidade Federal da 
Bahia – Faculdade de Medicina da Bahia, Bahia, 2013. 
CHIOCHETTA, A. J.; SEHNEM, S. B.; ROSA, A. P. Avaliação do nível de 
estresse dos acadêmicos do curso de medicina na fase final do curso. 
Pesquisa em Psicologia: Anais Eletrônicos. p. 71-82, 2017. 
FOUREAUX, G.; SÁ, M. A.; SCHETINO, L. P. L.; GUERRA, L. B.; SILVA, J. 
H. O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do 
desemprenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como 
uma estratégia pedagógica. Ciênc. Educ. v. 24, n.1, p. 95-110, 2018. 
FOUREAUX, G.; SOUZA, D. R.; GUERRA, L. B.; SCALZO, P. L.; SILVA, J. 
Mapas conceituais: uma valiosa ferramenta didática para o ensino da 
disciplina de Neuroanatomia Humana. Revista Espacius.  v. 36, n. 14, 
2015. 
GRAZZIANO, E. S.; BIANCHINI, C.; LOPES, L. F. D.; SOUZA, B. F.; 
FRANCO, D. M. Resistência ao estresse e depressão em estudantes de 
cursos técnicos em enfermagem. Rev enfer UFPE on line. v. 9, n.2, p. 837-
43, 2015.  
HANSEN, J.T. Netter Anatomia para colorir. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 
2015.  
LEÃO, A. M. Prevalência e fatores associados à depressão e ansiedade 
entre estudantes universitários da área da saúde. 2018. Dissertação – 
Universidade Federal do Ceará – Faculdade de Medicina, Fortaleza, 2018.  
LIMA, R. L.; SOARES, M. E. C.; PRADO, S. N.; ALBUQUERQUE, G. S. C. 
Estresse do estudante de medicina e rendimento acqadêmico. Revista 
Brasileira de Educação Médica. v. 40, n. 4, p. 678-684, 2016. 
MENESES, M.S. Neuroanatomia aplicada. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2015. 368p. 
MONTES, M. A. A.; SOUZA, C. T. V. Análise da taxa de reprovação na 
disciplina de anatomia humana em cursos da saúde. USP.  
MOORE, K.L.; DALLEY, K.F.; AGUR, A.M.R.  Anatomia orientada para a 
clínica. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2014. 1306p. 
SALBEGO, C.; OLIVEIRA, E. M. D.; SILVA, M. A. R.; BUGANÇA, P. R. 
Percepções acadêmicas sobre o ensino e a aprendizagem em anatomia 
humana. Revista Brasileira de Educação Médica. v. 39, p.23-31, 2015.  



FATORES DE ESTRESSE NO ESTUDO DA ANATOMIA DA CABEÇA E 
PESCOÇO 

 
 

SHAFFER, J.; LIEU, R.; GUTIERREZ, A. Student perceived difficulties in 
learning organ systems in an undergraduate human Anatomy course. The 
FASEB Journal. v.31, n. 1, Supllement. April. 2017. 
SILVA, F. L.; COSTA, M. A.; PEREIRA, R. A. O.; ROCHA, P. H. M.; 
MOURA, J. R. S. A. Avaliação do nível de estresse no grupo de monitores 
de anatomia da FAMED. Encontros universitários da UFC. v. 1, p. 2597, 
2016. 
SILVA, R.M.; GOULART, C. T.; LOPES, L. F.; SERRANO, P. M.; COSTA, 
A. L. S.; GUIDO, L. A. Hardy personality and burnout syndrome among 
nursing students in three Brazilian universities—an analytic study. BMC 
Nursing. v.13, n. 9, 2014. 
TOMASCHEWSKI-BARLEM, J.G. Manifestações da síndrome de Burnout 
entre estudantes de graduação em enfermagem. Texto Contexto Enferm. 
v.22, n.3, p. 754-62, Florianópolis. 2013. 
TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios  de anatomia humana. ed. 12. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
VIEIRA, I..I.F.  et al. Efeitos da utilização do formaldeído em laboratórios de 
Anatomia. Rev. Ciênc. Saúde Nova Esperança. v.11, n.1, p.97-105, Jun. 
2013. 



INFARTO DO MIOCÁRDIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

CAPÍTULO 88 
 

INFARTO DO MIOCÁRDIO: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

 

Ana Karolyne Gonçalves dos SANTOS1  
Wilias Silva Santos GREISON 1 

Eveline de Arruda MARTINS1 
Juliana Edelvacy Lima PINTO1  

Aline LARA2 

1Graduandos do Curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba; 
 2Orientadora/Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Experimental e Clínica em Cardiologia 

(NUPECC) da UFPB  

karolgoncalvesk@gmail.com 

 

RESUMO: Doenças cardiovasculares continuam sendo a maior 
causa de mortes no mundo, sendo o infarto do miocárdio (IM) a 
principal delas. O IM acontece devido a uma redução ou 
interrupção de fluxo sanguíneo para uma determinada região 
do coração, provocando a morte dos cardiomiócitos gerando 
lesões irreversíveis devido a sua baixa capacidade de 
proliferação e de regeneração. Esta revisão buscou concentrar 
conhecimentos atuais sobre o IM, com o objetivo de explanar 
os processos inflamatórios gerados em lesões miocárdicas, 
assim como abordar terapias alternativas atuais. A principal 
causa do infarto é a aterosclerose, sendo muitas vezes 
decorrentes de hábitos não saudáveis, com dieta rica em 
gordura e colesterol, além de sedentarismo, fatores genéticos e 
socioeconômicos. Essa patologia, uma vez instalada, gera 
respostas imunológicas, com a participação de alarminas, 
receptores específicos, citocinas, quimiocinas e de fibroblastos 
cardíacos, envolvidos na reparação de lesões isquêmicas no 
miocárdio. Biomarcadores cardíacos e a identificação de 
desnivelamentos pelo eletrocardiograma são utilizados como 
prognóstico e diagnóstico que podem amenizar os efeitos e/ou 
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evitar que ocorram problemas mais sérios no paciente. 
Contudo, conclui-se que ainda é necessária a melhoria da 
classificação de risco do paciente, a fim de agilizar sua 
recuperação e quadro de melhora e que um diagnóstico 
precoce e um tratamento condizente podem compensar a 
função cardíaca, mantendo o paciente com boa qualidade de 
vida.  
Palavras-chave: IM. Inflamação. Diagnóstico. Terapias. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa 

de morbidade e mortalidade no mundo. Estima-se que 17,7 

milhões de pessoas morreram por DCVs, representando 31% 

de todas as mortes em nível global. Das 17 milhões de mortes 

prematuras (pessoas com menos de 70 anos) por doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), cerca de 37% são 

causadas por DCVs. No Brasil, a taxa anual chega a 300 mil, o 

que corresponde à uma morte a cada dois minutos (BRASIL, 

2017). 

 Segundo a OMS (2017), doenças cardiovasculares são 

um grupo de disfunções cardíacas e dos vasos sanguíneos que 

incluem: doença coronariana, como o infarto do miocárdio, 

doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença 

cardíaca reumática, cardiopatia congênita, trombose venosa 

profunda e embolia pulmonar. Os efeitos dessas patologias 

podem aparecer por meio de sinais como pressão arterial alta, 

hiperglicemia, grande número de lipídios no sangue, obesidade 

ou baixo peso, entre outros (BRASIL, 2016). 

Essas doenças são causadas por diversos fatores de 

risco que consistem em condições que aumentam o risco 

cardiovascular, ou seja, aumentam a probabilidade de sofrer 
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uma doença cardiovascular. Os fatores de risco podem ser 

divididos em duas grandes categorias: modificáveis e não 

modificáveis (JORGE, 2016). Os principais fatores modificáveis 

responsáveis pelo aumento dos índices de DCV estão 

relacionados ao tabagismo, dietas não saudáveis, obesidade, 

sedentarismo, falta de atividade física, uso nocivo do álcool, 

enquanto os não modificáveis são a idade, sexo e genética 

(BRASIL, 2016).  

Dentre as DCV, o infarto do miocárdio (IM) é o principal 

motivo de doenças cardiovasculares que atinge cerca de 300 

mil infartos acontecem por ano no Brasil e destes, 80 mil 

acabam sendo fatais, ou por não receberem o tratamento 

adequado ou por não controlarem os fatores de risco que 

podem desencadear a doença. Por conta da evolução 

tecnológica com o passar dos anos, a taxa de mortalidade para 

o IM fatais, atualmente, compõe cerca de 4 a 5% de todos os 

casos, ou seja, 10 vezes menor do que 50 anos atrás (OMS, 

2017). 

O infarto do miocárdio desencadeia intensa resposta 

inflamatória, essencial para o reparo cardíaco, mas que 

também está implicado na patogênese da remodelação pós-

infarto e da insuficiência cardíaca. Moléculas sinalizadoras 

como alarminas, no miocárdio infartado, ativam a sinalização de 

receptores específicos como Toll-like, enquanto a ativação do 

complemento e a geração de espécies de oxigênio como 

também as células endoteliais e os fibroblastos induzem 

aumento de citocinas e quimiocinas que medeiam a inflamação 

(FRANGOGIANNIS, 2017).  

Diante dos altos índices de mortes e por atingir grandes 

contingentes populacionais, essas doenças têm sido alvo de 

vários estudos despertando um interesse especial dos 

pesquisadores na busca por tratamentos mais eficientes. 
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Portanto, este trabalho tem por objetivo realizar uma análise 

dos processos inflamatórios que envolvem disfunções 

cardíacas, em especial do infarto do miocárdio (IM), enfatizando 

a importância do diagnóstico e tratamento precoce.  

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica de 

cunho qualitativo descritiva sobre o tema infarto do miocárdio. 

A busca de informações foi realizada com base no tema em 

destaque, no qual foi feito um levantamento bibliográfico 

limitado à obras e estudos publicados entre 2013 e 2018, em 

inglês e português. Foram utilizados vários portais nacionais e 

internacionais, bem como artigos e revistas científicas de 

plataformas online, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Science Direct, National Center of Biotechnology 

Information (NCBI), Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC), Nature Reviews Cardiology, International Reviews of 

Immunology, dissertações, livros renomados da área 

relacionada; e fontes de notícia sobre eventos e ocorrências 

atuais referentes ao Infarto do Miocárdio. 

 

DISCUSSÃO 

 

Fisiologia cardíaca, processo inflamatório e tipos de IM  

 

O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, 

sendo os átrios separados dos ventrículos pelas valvas 

tricúspide e mitral (GUYTON, 2017). A função do coração é 

propulsionar o sangue, através de contrações dos seus 
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músculos funcionando como uma espécie de bomba dupla, que 

move o sangue sequencialmente dos átrios para os ventrículos 

e, destes para a circulação pulmonar (pequena circulação) e 

circulação sistêmica (grande circulação)., como observado na 

figura 1 (AIRES, 2017). 

 

Figura 1. Estrutura do coração e fluxo do sangue pelas 

câmaras e valvas cardíacas 

 

 

Fonte: GUYTON, 2017. 

 

Histologicamente, o coração possui três camadas, sendo 

a membrana interna que reveste cavidades cardíacas atriais e 

ventriculares, bem como as valvas cardíacas denominada de 

endocárdio. A camada intermediária, denominada miocárdio, é 

a camada muscular responsável pela contração cardíaca. E a 
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camada mais externa, o epicárdio, é formado por uma delgada 

lâmina de tecido seroso que reveste todo o coração (AIRES, 

2017).  

A contração do coração é um fenômeno mecânico 

ocorrido em consequência de um evento elétrico, conhecido 

como potencial de ação, sendo este gerado por cardiomiócitos 

diferenciados que formam o nodo sinoatrial (NSA), o 

marcapasso natural do coração. O potencial de ação gerado 

pelo NSA é conduzido por fibras de condução especializadas 

para todas as células contráteis cardíacas, os cardiomiócitos 

(GUYTON, 2017; BRANCALHÃO et al., 2016). Em resposta ao 

estímulo elétrico, os cardiomiócitos contraem gerando a 

contração cardíaca, bombeando o sangue para o corpo 

(SILVERTHORN, 2017). 

Os cardiomiócitos quando expostos ao processo de 

isquemia (infarto), miocardites ou hipertensão, tende a morrer 

devido à falta do fluxo sanguíneo ou demandas excessivas, o 

que dificulta sua regeneração. Com isso, a fim de reparar o 

dano, o organismo substitui os cardiomiócitos mortos por 

células fibrosas, no qual ocorre a formação de cicatriz que 

prejudica a função cardíaca (CARVALHO, 2016). Devido a isso, 

o coração bombeará menos sangue a cada batida, aumentando 

o número de mortes associadas a doenças cardíacas (HILL; 

MARTIN, 2018). Apesar dos avanços tecnológicos, a reposição 

de cardiomiócitos permanecem como um desafio da medicina 

regenerativa (CARVALHO, 2016). 

A principal causa do infarto agudo do miocárdio (IAM) é 

a aterosclerose, que corresponde ao acúmulo de gordura 

dentro dos vasos sanguíneos, em formas de placas, que podem 

dificultar a passagem de sangue para o coração e, assim, 

causar o infarto (LIMA, 2018). O IM também conhecido como 

ataque cardíaco consiste em uma insuficiência ou interrupção 
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de sangue oxigenado para uma determinada área do coração 

devido à obstrução de uma artéria coronária. Por falta de fluxo 

sanguíneo na região, o músculo entra em um processo de 

necrose, o que pode levar o paciente à morte. A obstrução da 

artéria coronária normalmente acontece por conta de um 

coágulo de sangue, que se forma acima da placa de gordura 

que reveste a veia, o que causa a impossibilidade do sangue 

em fluir (isquemia) e ocasiona, consequentemente, a morte 

celular cardíaca (CAPRONI, 2017).  

 Após o IM, devido à pouca capacidade regenerativa do 

coração, ocorre o estabelecimento de uma cicatriz baseada em 

colágeno. A morte súbita de cardiomiócitos no coração infartado 

ativa rapidamente vias imunes inatas que desencadeiam uma 

reação inflamatória intensa, mas transitória. De modo geral, 

essa reação é responsável por limpar a área infartada de 

células mortas e de detritos da matriz extracelular, de reparar o 

tecido com a predominância de miofibroblastos e de células 

vasculares, e por fim, formar uma cicatriz madura para 

manutenção da estrutura cardíaca (FRANGOGIANNIS, 2014). 

  Com a morte dos cardiomiócitos, ocorrerá a liberação de 

alarminas, moléculas endógenas imunoestimuladoras que 

servem como sinais de perigo, que serão reconhecidas pelo 

sistema imune (NIE; YANG; OPPENHEIM, 2016), ativando a 

resposta inflamatória através de receptores apropriados como 

os TLRs (Toll Like Receptors) (ROITT et al., 2018). O início 

dessa inflamação se dará pelos mastócitos residentes (MC), 

que irão degranular e liberar mediadores pró-inflamatórios pré-

formados. Por outro lado, a ativação de células endoteliais e 

fibroblastos resultarão na indução de quimiocinas e citocinas 

(Figura 2) (CHRISTIA; FRANGOGIANNIS, 2013). 

 



INFARTO DO MIOCÁRDIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

Figura 2. Início da resposta inflamatória após infarto do 

miocárdio 

 

Fonte: CHRISTIA; FRANGOGIANNIS, 2013 (Adaptado). 

 

No processo inflamatório também pode ser observado a 

geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) no tecido 

isquêmico, que induz diretamente cascatas pró-inflamatórias 

ativando a plataforma inflamassoma nas células miocárdicas, 

resultando na geração de interleucina (IL) -1 ativa, a citocina 

pró-inflamatória prototípica que impulsiona a expressão de 

mediadores inflamatórios no infarto (CHEN et al., 2013). 

Após o infarto do miocárdio, ocorre uma resposta 

inflamatória e reparadora marcada pela produção de 

quimiocinas CC e CXC. As citocinas e quimiocinas coordenam 

interações adesivas entre células endoteliais e leucócitos e 

medeiam a migração de células imunes para o infarto. As 

quimiocinas CXC (i.g. interleucina-8) ativam neutrófilos 

capturados, induzindo a expressão de integrinas (CAVALERA; 

FRANGOGIANNIS, 2014) e limitam a fibrose cardíaca por 
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inibição da migração de fibroblastos mediada por fator de 

crescimento (SAXENA et al., 24). 

         As quimiocinas CC (i.g. proteína quimioatraente de 

monócitos (MCP)-1) medeiam o recrutamento de células 

mononucleares pró-inflamatórias e fagocitóticas para o infarto. 

Elas também podem regular a infiltração tardia de leucócitos 

inibitórios, que suprimem a inflamação e restringem a resposta 

imune pós-infarto, no infarto cicatricial (CAVALERA; 

FRANGOGIANNIS, 2014). 

Estimulação de receptores Toll-like e ativação do 

complemento induz a expressão de citocinas pró-inflamatórias, 

como o Fator de Necrose Tumoral (TNF-α) (PRABHU; 

FRANGOGIANNIS, 2016), uma das citocinas pró-inflamatórias 

mais importantes. Atuando na formação de edemas, 

vasodilatação, regulação da coagulação do sangue e adesão 

de leucócitos ao epitélio através da expressão de moléculas de 

adesão, contribuindo também para o estresse oxidativo nos 

sítios de inflamação e indiretamente induzindo a febre 

(ZELOVÁ; HOŠEK, 2013). A inibição dessa citocina resulta em 

efeitos anti-inflamatórios e protege contra o dano causado por 

reperfusão de isquemia (PEI et al., 2015), aumentando a 

recuperação da função miocárdica e reduzindo o tamanho do 

infarto (GAO, 2015). 

Outras células que desempenham função reparadora 

são os fibroblastos. Estes estão presentes predominantes no 

interstício cardíaco, sendo encontrados em mamíferos, de 

forma abundante dentro da matriz extracelular intersticial e 

perivascular do miocárdio. Eles também exibem uma ampla 

gama de funções nas respostas inflamatórias, imunes, 

angiogênicas e neoplásicas (CHEN et al., 2013; SHINDE et al., 

2014).  
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A liberação de citocinas pró-inflamatórias (como a IL-1) 

retardam a transformação dos miofibroblastos, até que sejam 

eliminados as células mortas e os detritos da matriz (SHINDE 

et al., 2014). Os miofibroblastos são células fibroblásticas que 

sofreram transdiferenciação, formando fibras de estresse, 

capazes de expressar proteínas contráteis (como α-actina do 

músculo liso). O seu papel principal está associado a 

remodelação do miocárdio (CHEN et al., 2013). 

A medida em que cessa a resposta inflamatória, os 

fibroblastos serão transdiferenciados em miofibroblastos, 

capazes de depositar grandes quantidades de proteínas da 

matriz extracelular, a fim de manter a integridade estrutural do 

ventrículo infartado, dando início ao processo de cicatrização.  

O sistema renina-angiotensina-aldosterona e membros da 

família do fator transformador de crescimento β (TGF-β) 

desempenham um papel importante na ativação de 

miofibroblastos infartados (PRABHU-SD et al., 2016). 

O IM é normalmente classificado em dois tipos quanto ao 

prognóstico da doença: Infarto agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) e Infarto 

agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST 

(IAMSSST). O IAMCSST significa que o paciente sofreu um 

infarto do miocárdio com elevação do segmento ST visualizado 

no eletrocardiograma (ECG) sendo maior que 1 mm em mínimo, 

duas derivações periféricas contínuas ou 2 mm em, no mínimo, 

duas derivações precordiais contínuas (Figura 3), ou seja, 

quando há um bloqueio completo da veia coronária.  Já o 

IAMSSST acontece quando o IM não possui elevação do 

segmento ST, ou seja, o bloqueio da veia coronária se dá de 

forma parcial.  
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Figura 3. Registro do desnivelamento do segmento ST

 
Fonte: GUIMARÃES, et al. (2014). 

 

O IM do tipo 1 é causado pela doença arterial 

coronariana aterotrombótica (DAC) e geralmente precipitado 

pela ruptura da placa aterosclerótica (ruptura ou erosão). A 

carga relativa de aterosclerose e trombose na lesão culpada 

varia muito, e o componente trombótico dinâmico pode levar à 

embolização coronária distal resultando em necrose 

miocárdica.  A ruptura da placa pode não ser apenas 

complicada por trombose intraluminal, mas também por 

hemorragia na placa através da superfície rompida (BENTZON 

et al., 2014; FALK et al., 2013).  

O mecanismo fisiopatológico que leva à lesão miocárdica 

isquêmica no contexto de um descompasso entre oferta e 

demanda de oxigênio é classificado como IM do tipo 2. Em 

pacientes com DAC estável ou presumida estável, um estressor 

agudo, como sangramento gastrointestinal agudo com queda 

abrupta da hemoglobina ou taquiarritmia sustentada com 

manifestações clínicas de isquemia miocárdica, pode resultar 

em lesão miocárdica e IM do tipo 2 (SAABY et al., 2013; 

CEDIEL et al., 2017). 

Pacientes portadores de IM do tipo 3, são aqueles em 

que a suspeita de evento isquêmico miocárdico agudo é alta, 
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porém faltam evidências biomarcadoras cardíacas para provar 

tal evento. A detecção de biomarcadores cardíacos no sangue 

é fundamental para o estabelecimento do diagnóstico de IAM. 

Quando um IM tipo 3 é diagnosticado e uma autópsia 

subsequente revela evidências recentes de um IM, com um 

trombo recente e/ou na artéria relacionada ao infarto, este deve 

ser reclassificado para um IM tipo 1 (JANGAARD et al., 2017). 

O tipo 4 requer uma elevação dos valores de cTn (troponina 

cardíaca) superior a cinco vezes a URL (Limite de Referência 

Superior) do percentil 99% em pacientes com valores basais 

normais ou em pacientes com níveis elevados de cTn pré-

procedimento nos quais os seus níveis são estáveis  (< 20% de 

variação).  

Além disso, deve haver evidência de nova isquemia 

miocárdica, seja de alterações no ECG, evidência de imagem 

ou de complicações relacionadas ao procedimento associadas 

à redução do fluxo sanguíneo coronariano, como oclusão de 

uma artéria epicárdica principal ou oclusão/trombo de ramo 

lateral, ruptura do fluxo colateral, fluxo lento ou embolização 

distal. Outros critérios que atendem à definição de IM do tipo 4, 

independentemente dos valores hs-cTn (troponina cardíaca de 

alta sensibilidade) ou cTn, é o desenvolvimento de novas ondas 

Q patológicas ou evidência de autópsia de procedimento 

recente de trombo na artéria relacionada (ZEITOUNI et al., 

2018; THYGESEN et al., 2018). 

Quando o IM está associado a revascularização 

miocárdica este é definido como tipo 5. Este está relacionado a 

um valor de cTn>10 vezes a URL de percentil de 99%, sendo 

aplicado como o ponto de referência durante as primeiras 48 

horas após a ressonância magnética cardíaca (CMR), a partir 

de um valor normal de cTn da linha de base (≤99% percentil da 

URL). Deve-se reconhecer que o desvio do segmento ST 
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(Figura 3) e as alterações da onda T são comuns após a 

revascularização do miocárdio devido à lesão epicárdica e não 

são indicadores confiáveis de isquemia miocárdica neste 

cenário. No entanto, o supradesnivelamento do segmento ST 

com depressão recíproca do segmento ST ou outros padrões 

específicos de ECG podem ser um achado mais confiável de 

um possível evento isquêmico relacionado a esse tipo de IM 

(WANG, 2013). 

 

Diagnóstico do IM 

Uma das formas mais eficientes atualmente para realizar 

o diagnóstico e confirmar a presença de um IM, se dá por meio 

da utilização de marcadores bioquímicos. Além disso, os 

mesmos fornecem importantes informações prognósticas, na 

medida em que existe uma direta associação entre a elevação 

dos marcadores séricos e o risco de eventos cardíacos em curto 

e médio prazos (PIEGAS et al., 2015).  

Tradicionalmente, eram mensuradas as enzimas 

Creatinoquinase (CK) total e Desidrogenase Láctica (LDH). No 

entanto, atualmente, outros marcadores bioquímicos, 

constituintes protéicos da célula muscular e sem função 

enzimática, têm sido utilizados para esse propósito, 

denominados de marcadores bioquímicos de lesão miocárdica, 

como por exemplo, a troponina (PIEGAS et al., 2015). 

O complexo troponina é um componente dos filamentos 

dos músculos cardíacos e esqueléticos, que consiste de três 

subunidades (I, T, C) e tem papel crucial na atividade muscular, 

agindo na regulação da contração. Mutações nas subunidades 

desse complexo estão associadas com o desenvolvimento de 

diferentes tipos de cardiomiopatia (KATRUKHA, 2014). 
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 Troponinas Cardíacas (Tnc) são utilizadas como 

biomarcadores para a detecção não invasiva de danos 

miocárdicos. Níveis elevados de Tnc, juntamente com achados 

clínicos típicos de isquemia, confirmam o diagnóstico de infarto 

do miocárdio, no sangue estes são associados com o aumento 

da taxa de eventos cardíacos e mortalidade. TnT 

(sítio de ligação com a tropomiosina) e TnI (sítio inibitório) estão 

ligadas à diversas condições não isquêmicas agudas e 

crônicas, não sendo expressas exclusivamente como resultado 

da necrose celular isquêmica miocárdica (GIANNITSIS; 

KATUS, 2013). 

TnT ou TnI são atualmente os marcadores bioquímicos 

de escolha para detecção de necrose miocárdica em pacientes 

com suspeita de Síndrome Coronária Aguda (SCA), por sua alta 

sensibilidade e quase completa especificidade. As troponinas 

cardíacas também permanecem elevadas por um tempo mais 

prolongado, após os sintomas de um IM (cerca de 24 horas) e 

também no início dos sintomas, sendo consideravelmente mais 

sensíveis do que CK-MB (HOELLER et al., 2013). 

 

Critérios de diagnóstico e monitoramento 

 

É importante reconhecer que as troponinas são medidas 

bioquímicas importantes de necrose miocárdica, mas o 

diagnóstico de IM é clínico. Os marcadores não devem ser 

utilizados com a finalidade diagnóstica em pacientes com 

complicações cardíacas e não se deve aguardar seus 

resultados para iniciar o tratamento. Seu maior valor em 

pacientes é o prognóstico (COSTA et al., 2013).  Além disso, 

pelo menos um dos cinco critérios devem ser satisfeitos para 

que o diagnóstico do IAM seja confirmado como sintoma de 
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isquemia miocárdica: alterações do segmento ST/onda T ou 

bloqueio completo de ramo esquerdo novos; desenvolvimento 

de ondas Q patológicas no ECG; perda de músculo miocárdio 

viável ou alteração de motilidade segmentar por exame de 

imagem; identificação de trombo intracoronário por angiografia 

ou autópsia (COSTA et al., 2013). 

A monitorização eletrocardiográfica é recomendada a 

todos os pacientes com suspeita de Síndrome Coronária Aguda 

(SCA), a partir do primeiro contato médico. Dentre eles o ECG 

é considerado uma opção vantajosa devido ao seu baixo custo 

e ampla disponibilidade. Sendo de fundamental importância na 

avaliação de pacientes tanto nos sintomas iniciais, como em 

estágios mais avançados da doença. No entanto, o 

supradesnivelamento de ST, apresenta sensibilidade de 

apenas 45 a 60% para diagnóstico de IAM, e cerca de 50% dos 

pacientes apresentam-se com ECG normal ou não diagnóstico 

(PIEGAS et al., 2015).  

A presença de flutuações do segmento ST é um fator 

prognóstico de eventos adversos, como óbito, infarto do 

miocárdio não fatal e necessidade de revascularização urgente, 

sendo uma das ferramentas mais importantes no diagnóstico e 

acompanhamento do quadro do paciente com IAM (O'GARA et 

al., 2013). 

 

Expectativa de vida, tratamento e terapias alternativas 

 

A expectativa de vida de pessoas com ICC dependerá 

da severidade da condição, de fatores genéticos, idade e estilo 

de vida. Hoje, apesar da porcentagem de mortes no mundo 

terem diminuído em 68% de 1968 a 2015, sabe-se que cerca 

de 50% de todas as pessoas diagnosticadas com falha cardíaca 

congestiva irão sobreviver além de 5 anos e apenas 10% irão 
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sobreviver por pelo menos 10 anos, deixando claro que os 

tratamentos ainda não são eficientes e, ao mesmo tempo, 

reforçando a importância de pesquisas para obtenção de novos 

medicamentos para o tratamento de DCV. Em consonância 

com esses dados, segundo um estudo publicado em 2017, foi 

demonstrado que as taxas de sobrevivência no Reino Unido de 

pessoas que sofrem ICC não melhoraram desde 1988, em 

contraste, com as taxas de sobrevivência ao câncer que 

dobraram nos últimos 40 anos (DYKE et al., 2018; 

MOZZAFARIAN et al., 2016; ROGER, 2013; TAYLOR et al., 

2017).  

Apesar de não existir cura para o infarto é de extrema 

importância o emprego de medidas profiláticas para evitar uma 

diminuição ainda maior da expectativa de vida do paciente. 

Como evitar o consumo de fumo, bebidas em excesso, reduzir 

o estresse, praticar exercícios físicos como, caminhada, 

natação e outras atividades aeróbicas de intensidade 

moderada. De acordo com a Associação Americana do 

Coração, o recomendado seria ao menos 30 minutos por dia, 

em 5 dias por semana, para a obtenção de uma melhoria 

significativa no quadro. Além de mudanças na dieta, diminuição 

da ingesta de sal e aumentar o consumo de água (DIANA, 2018; 

AHA, 2018). 

 O tratamento de pacientes com IM apresentam um 

quadro de hiperatividade do Sistema Nervoso Simpático (SNS). 

Essa descarga adrenérgica aumenta a necessidade de O2 pelo 

miocárdio, o que torna necessária a indicação de medicações 

analgésicas que possam aliviar tanto a dor como a ansiedade 

do paciente. Um dos analgésicos mais utilizados, 

especialmente em casos com edema agudo do pulmão, é o 

sulfato de morfina, que deve ser administrado por via 

intravenosa (IV) na dose de 2-4 mg diluída, podendo ser 
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repetida em intervalos de 5-15 minutos. Em pacientes que 

necessitam de doses elevadas (25-30 mg) é necessária a 

atenção frente à possíveis efeitos colaterais, como náuseas, 

vômitos, hipotensão, bradicardia e depressão respiratória 

(HOBL, 2014). 

 Algumas outras terapias que podem ser utilizadas no 

tratamento do IAM, é a utilização de agentes fibrinolíticos para 

a recanalização da artéria relacionada ao infarto (ARI). 

Tratando-se de uma estratégia de reperfusão muito importante, 

particularmente em situações nas quais a Intervenção 

Coronária Percutânea Primária (ICP) não está disponível em 

tempo hábil e, no cenário pré-hospitalar, nas primeiras horas 

dos sintomas.  

Os fibrinolíticos têm indicação clara nos pacientes com 

sintomas sugestivos de SCA, associada à presença, no ECG, 

de supradesnivelamento persistente do segmento ST em pelo 

menos duas derivações contíguas ou de um novo ou 

presumivelmente novo Bloqueio do Ramo Esquerdo (BRE), 

desde que não existam contraindicações. Outra forma de 

tratamento comum se dá pela ICP, que é a utilização do cateter 

balão, podendo apresentar ou não o implante do stent 

coronário, sem o uso prévio de fibrinolítico com o objetivo de 

restabelecer o fluxo coronário anterógrado de maneira 

mecânica (SOLLA et al., 2013). 

Além desses tratamentos, outras terapias têm ganhado 

destaque por não serem tão invasivas e nem oferecerem tantos 

efeitos colaterais quanto o tratamento com drogas. Dentre 

esses tratamentos pode-se destacar: o uso de citocinas e 

fibroblastos. Terapias baseadas em citocinas têm o potencial de 

reduzir a insuficiência cardíaca pós-infarto e isquemia crônica 

pela estimulação da proliferação e diferenciação de células 

endoteliais e hematopoiéticas da medula e mobilizá-las para o 
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tecido isquêmico, dessa forma contribuindo para a regeneração 

do miocárdio (DUBNIKA et al., 2018).  

Após a avaliação clínica do paciente, pode-se 

recomendar a prática de atividades esportivas como natação e 

hidroginástica, com alguns cuidados. Apesar de ser ideal para 

os obesos, existem riscos que podem levar à bradicardia reflexa 

vagal e arritmias complexas e espasmos arteriais (choque 

térmico). Indivíduos que já estejam praticando atividade física 

no pós-IAM devem ser orientados a modificações frente a 

sintomas e sinais anormais (LAVIE et al., 2013).  

Tendo em vista o mencionado, assim como atividades 

esportivas, programas de reabilitação pós-IAM têm se mostrado 

como uma importante ferramenta de redução dos riscos de 

morte cardiovascular e da mortalidade global. O risco de morte 

súbita ou novo infarto é muito baixo nos programas de 

reabilitação pós-IAM: 1 para 784 mil e 1 para 294 mil horas de 

exercício, respectivamente, além disso programas de 

reabilitação demonstraram uma redução de 24% na 

mortalidade global e de 25% na cardiovascular (PIEGAS et al.; 

2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Portanto, fica evidente, os impactos que as doenças 

cardiovasculares possuem atualmente na sociedade, já que 

elas são responsáveis por uma parcela extensiva das taxas de 

mortalidade. Dentre elas, o IAM é uma das que mais afetam a 

população e que, consequentemente, tem recebido o foco em 

diversos estudos.  

No que diz respeito ao processo de morte dos 

cardiomiócitos, a busca incessante pela replicação ou reparo 
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dessas células faz-se necessárias, uma vez que, solucionando 

esse problema, reduziria o número de mortes por doenças que 

causam isquemia cardíaca. Porém ainda é necessário estudos 

em modelos humanos, visto que ensaios in vitro e em modelos 

murinos se mostraram promissores. 

 Quanto ao processo inflamatório gerado, a 

compreensão dos efetores celulares e vias moleculares 

envolvidos no reparo de vários tecidos é fundamental para o 

desenvolvimento de estratégias de tratamento para uma ampla 

gama de condições patológicas e principalmente no IM. 

Por fim, com uma devida educação e esclarecimento 

tanto para o paciente que sofreu um IAM, como para pessoas 

propensas à problemas cardiovasculares, podendo estes 

desenvolverem patologias ou conhecerem indivíduos 

acometidos, é possível diminuir as taxas de doenças 

cardiovasculares na população e consequentemente melhorar 

a expectativa e qualidade de vida. 
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RESUMO: Nos cursos da área de saúde o estudo da anatomia 
é de fundamental importância para uma satisfatória formação 
dos estudantes, aliada a experiência prático-laboratorial 
correlacionando-a ao conhecimento teórico. Para que isto seja 
possível, muitas instituições de ensino técnico e superior 
contam com peças sintéticas ou corpos humanos conservados 
através do formaldeído ou outras técnicas que promovam uma 
durabilidade maior das peças. Um entrave para a manutenção 
de peças em condições de uso é a carência de corpos e/ou 
peças naturais para o estudo. O presente trabalho relaciona-se 
com o posicionamento de diferentes entrevistados sobre a 
possibilidade de doar seus corpos para fins de ensino e 
pesquisa. Dos cinquenta e três entrevistados através de um 
formulário on-line, a maioria tinha de 18 a 25 anos e tinham o 
ensino médio como grau de instrução. A significativa parcela   
indicou que não doa sangue porque existe algum impedimento, 
mas 77% revelaram que não doariam seus corpos para ensino 
ou pesquisa, embora não revelassem o motivo. Observa-se 
através dessa pesquisa que apesar da doação de sangue e de 
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órgãos serem mais bem aceitas entre a população, ainda existe 
um desconhecimento quase generalizado sobre a possibilidade 
de contribuir com a formação de novos profissionais da saúde, 
doando seus corpos. 
Palavras-chave: Estudo de anatomia. Doação de corpos. 
Ensino Aprendizagem  
 
INTRODUÇÃO 

 

Na maioria das vezes a morte traz alguns questionamentos, 

medo, negação, para algumas pessoas, para outras que evitam 

pensar no assunto ainda em vida, parece ser mais cômodo não 

pensar a respeito, apesar de saberem que não tem como evitar. 

Mas há uma decisão que, se tomada durante a vida, pode ajudar 

a melhorar a saúde de muitas pessoas, a doação de corpos. Muito 

se fala sobre o ato de doar ou transplantar órgãos humanos, 

mas a realidade é que ainda hoje, há pouco conhecimento e 

regulamentação sobre a vontade e autonomia de quem quer 

realizar a doação de seu corpo. 

Várias pessoas encaram o problema quando se 

encontram com a necessidade de escolher ou não por ser 

doador, situações que na maioria das vezes, geram dúvidas, 

sejam elas de crenças, de valores e de princípios religiosos, 

além de tropeçar com desinformação, culturas e preconceitos 

sobre o assunto.  

A doação de órgãos e tecidos para transplantes está 

diretamente relacionada ao consentimento familiar, através dos 

transplantes pode-se relacionar uma esperança para definitivo 

tratamento de doenças graves ou medicações contínuas e, com 

a doação de órgãos, o paciente pode ter a esperança de ser 
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curado, para que isto seja possível a opção de ser doador deve 

ser feita antes da morte ou a família precisa autorizar. 

Embora uma parcela considerável da população se 

declare doadora de órgãos, há ainda muita desinformação 

sobre a doação de corpos pós-morte. Diante deste impasse 

iremos conhecer o posicionamento dos entrevistados sobre a 

doação dos corpos para estudos científicos. Sabemos que 

muitos são os fatores que influenciam esta escolha, tais como 

culturais, religiosos, afetivos, entre outros. 

O uso de corpos humanos para estudo inicia-se 

sistematicamente no final da Idade Média e chega até os dias 

de hoje onde o ensino da anatomia é realizado nas 

universidades tanto por métodos de dissecação de cadáveres 

como de peças cadavéricas formolizadas. Trazendo este tópico 

para o âmbito da Bioética, área multidisciplinar que permite o 

diálogo sobre questões hodiernas, faz-se o questionamento 

sobre a maneira como estes corpos chegam à sala de aula 

(MANDRESSI, 2008).  

A doação de corpos tem vários benefícios para a 

medicina em geral, tais como: pode contribuir para a melhor 

formação dos profissionais da área de saúde e de áreas afins; 

colaborar para a formação humanista dos estudantes; permitir 

o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas mais eficientes 

e menos invasivas; possibilitar o estudo e o conhecimento das 

variações anatômicas existentes entre os indivíduos; ajudar no 

desenvolvimento das pesquisas médico-científicas; permitir que 

pessoas interessadas em doar seus corpos para estudo, 

possam realizar seu desejo com segurança e tranquilidade, por 

encontrar  na instituição receptora os procedimento de doação 

legalmente padronizados e eticamente realizados. 
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O Código Civil brasileiro prevê a possibilidade de doação 

do corpo para o ensino e pesquisa (art.14) e para fins de 

transplante (art.13). 
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato 
de disposição do próprio corpo, quando importar 
diminuição permanente da integridade física, ou 
contrariar os bons costumes. 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será 
admitido para fins de transplante, na forma 
estabelecida em lei especial. 
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou 
altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, 
no todo ou em parte, para depois da morte. 
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser 
livremente revogado a qualquer tempo. (BRASIL, 
2002) 

 

O Código Civil brasileiro autoriza a doação voluntária do 

próprio corpo em vida de acordo com o Artigo 14 da Lei 

10.406/2002 que diz que “é válida, com objetivo científico, ou 

altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em 

parte para depois da morte. O ato de disposição pode ser 

livremente revogado a qualquer tempo”. 

Ainda, a lei 8.501/92, em seu art. 2º, regulamenta o 

recebimento de corpos não-reclamados: “o cadáver não 

reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de trinta 

dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de 

ensino e de pesquisa de caráter científico”. 

Por muito tempo no Brasil, a obtenção de corpos para o 

ensino e pesquisa em anatomia humana se deu apenas pela 

captação de corpos não reclamados. O número deste tipo de 

cadáveres, nos dias atuais, não é suficiente para suprir a 

demanda de todas as instituições de ensino com disciplina de 

anatomia humana.  
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Dada essa realidade, torna-se cada vez mais importante 

a doação voluntária de corpos para ensino e pesquisa em 

anatomia humana no Brasil. Sendo que a doação voluntária de 

corpos é uma prática comum em vários países e que 

comprovadamente melhora a qualidade de formação dos 

futuros profissionais. 

Doar o corpo significa que após o falecimento seu corpo 

será destinado para uma instituição de ensino que ficará 

legalmente responsável pela guarda do corpo. Na universidade 

o corpo será utilizado em aulas e em pesquisas e com certeza 

contribuirá para a melhoria na qualidade de formação de futuros 

profissionais. 

O presente trabalho pretendeu conhecer a opinião da 

população investigada sobre o processo de doação de corpos, 

bem como o desejo/vontade de ser ou não doador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi do tipo exploratório, descritivo e transversal, 

sobre a opinião/conhecimento dos entrevistados acerca do 

tema proposto, trata-se de uma pesquisa quantitativa para 

identificar o posicionamento das pessoas. O instrumento de 

pesquisa utilizado foi um questionário autoaplicável, elaborado 

através da ferramenta GoogleForms®, com perguntas fechadas 

que contemplava também aspectos sociodemográficos. 

O questionário foi distribuído online, disponível de 20 de 

abril a 10 de maio de 2018. Com o uso da internet para 

pesquisas quantitativas abre-se a possibilidade do controle de 

entrega das respostas e da redução de consumo de papel, o 
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que não é possível, muitas vezes, em pesquisas entregues 

presencialmente para posterior recolhimento de respostas. 

Após a coleta das informações foram confeccionados 

gráficos para análise descritiva dos dados, com o auxílio do 

editor de planilhas Excel da Microsoft®. 

Um segundo benefício proporcionado por esta pesquisa 

também envolve a sensibilização da população acerca da 

importância da doação de corpos e do conhecimento para a 

sociedade sobre todas as etapas do processo de doação, 

possibilitando, portanto, a reflexão prévia do indivíduo sobre o 

assunto e sobre a decisão de ser ou não doador.  

Essa sensibilização se deu através da exposição dessa 

pesquisa em evento público da Faculdade Rebouças de 

Campina Grande, em maio de 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o período de disponibilidade do formulário on-line 

(de 20 de abril de 2018 a 10 de maio de 2018), 53 pessoas de 

diferentes faixas etárias, sexo e instrução formal responderam 

sobre a possibilidade de vir a se tornar um doador de copos 

para estudo anatômico. A Figura 01 revela a distribuição etária 

dos entrevistados. 

 

 

  



POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO A DOAÇÃO DE CORPOS HUMANOS PARA 
FINS CIENTÍFICOS EM ENTREVISTADOS DE DIFERENTES GRAUS DE 

INSTRUÇÃO 

 
 

Figura 01: Faixa etária dos entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 

 

 Entre os 53 voluntários, 83% foram do sexo feminino e 

17% do sexo masculino (Figura 02).  Em estudo realizado na 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

entre janeiro de 2008 e junho de 2014, Rocha et al (2014) 

constataram que os pretendentes cadastrados no programa de 

doação voluntária de corpos apresentavam o seguinte perfil: 

são predominantemente do sexo feminino (64,5%), solitários 

(69% solteiros, divorciados ou viúvos), com idade superior aos 

60 anos (54,9%), sendo que 80,1% possuem formação média 

ou superior. Há grande participação de doadores das religiões 

católica (52%) e espírita (32%). Quanto à renda, 48,7% 

recebem até 3 salários mínimos e 32% ganham de 3 a 10 

salários. Através da imprensa, 45% dos doadores referem ter 

conhecido o programa e 32% através de outro doador, familiar 

ou amigo. Metade dos doadores declarou-se portador de 

doenças crônicas. 

30%

32%

21%

11% 6%

Menos de 18 anos

Entre 18 e 25 anos

Entre 26 e 32 anos

Entre 33 e 40 anos

Mais de 40 anos
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Figura 02: Sexo dos entrevistados na pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 

 

 A Figura 03 revela que a maioria dos abordados (61%) 

cursa ou concluiu o ensino médio, e em segundo lugar (21%) 

as pessoas que contam com ensino superior. Fato observável 

sobre este dado é que, embora o nível de instrução dos 

entrevistados seja relativamente satisfatório, ainda há uma 

resistência ou desconhecimento em relação a doação de seus 

corpos para a utilização científica dos mesmos após a morte. 

 A pesquisa em questão revelou que embora um número 

maior de entrevistados tenha optado por ser doador(a) de 

órgãos e tecidos (45%), ainda não há uma adesão semelhante 

quando a questão é doação de corpos, visto que 77% não 

efetuaria a doação de forma legal (Figura 04). 

 

  

17%

83%

Masculino

Feminino
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Figura 03: Instrução formal dos entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 

 

  

Figura 04: Adesão a doação de corpos para fins científicos 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 
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 Quando questionados sobre serem doadores de sangue, 

a Figura 05 revela que 21% dos abordados são doadores de 

sangue, mas 45% afirmaram que não são por alguma 

impossibilidade, o que revela indiretamente, o desejo existente 

de ser doador. Com isso pode-se interpretar que 35 das 53 

pessoas entrevistadas possuem o esclarecimento da 

importância da doação de sangue para a manutenção de muitas 

vidas.  

  

Figura 05: Doadores de sangue 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 

     

 Se por um lado, grande parte dos abordados revelou-se 

sensível a necessidade da doação de sangue e parcela 

significativa também em relação a doação de órgãos e tecidos 

para transplante, com a doação de corpos ainda se percebe 

uma barreira muito maior a ser transpassada. 

21%

34%

45% Sim

Não, não quero.

Não, não posso.



POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO A DOAÇÃO DE CORPOS HUMANOS PARA 
FINS CIENTÍFICOS EM ENTREVISTADOS DE DIFERENTES GRAUS DE 

INSTRUÇÃO 

 
 

 Algumas universidades como a Universidade Federal de 

Uberlândia, apresenta um programa de voluntariado em doação 

de corpos chamado “Além da vida”, que procura sensibilizar as 

pessoas para a importância dos alunos terem contato com 

peças humanas em suas etapas de formação na área de saúde 

e pesquisas médico-científicas (OLIVEIRA e SILVA, 2017). 

Sobre o motivo para não efetuar a doação de corpos para 

fins científicos, 47,2% não se sentiu confortável em justificar o 

motivo de não a realizar. Já para 26,4% e 18,9% dos abordados 

acham o sepultamento ou cremação fundamentais e alegam 

motivos religiosos, respectivamente, como razão para não 

aderir a doação (Figura 06). 

  

Figura 06: Motivação para a negativa de doação do corpo para 

fins científicos 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2018 

 

 O uso de cadáveres humanos, mesmo que para 

demonstração das estruturas anatômicas, foi considerado 
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indispensável ao processo de ensino-aprendizagem no estudo 

da anatomia humana. O manuseio do cadáver pelo estudante 

foi tido como uma forma de fortalecer a humanização dos 

futuros profissionais da saúde, refletindo-se em suas condutas 

com os pacientes (CERQUEIRA et al., 2017). 

 Almeida et al., (2014) constataram em pesquisa com 

estudantes de Educação Física e Enfermagem da Faculdade 

Anhanguera de Brasília, que crenças religiosas têm grande 

influência na doação de cadáveres, possivelmente este seja um 

dos fatores primordiais para a não doação. Os alunos desse 

estudo, em ambos os cursos acham importante e necessário o 

estudo da anatomia humana em peças naturais para uma 

melhor formação, mas recusam-se a contribuir para a formação 

de outros, demonstrando uma visão de que se deve estudar 

anatomia apenas em indivíduos indigentes. 

No caso de estudantes de medicina, além do 

conhecimento prático das estruturas anatômicas, o manuseio 

de peças naturais garante também o desenvolvimento de novas 

técnicas cirúrgicas, de procedimentos mais eficientes e menos 

invasivos treinados através da dissecação.  

É possível também estimular a produção de trabalhos 

científicos e a produção de peças anatômicas de qualidade 

diferenciada para que sejam utilizadas como material didático 

dentro das aulas práticas da disciplina de anatomia humana, 

além de gerar peças que possam formar parte de acervos.  

Com maior disponibilidade de corpos humanos, pode-se 

desenvolver novos métodos de conservação, tais como a 

plastinação, que substituem as peças formolizadas e garantem 

um estudo sem os incômodos característicos do uso do formol, 
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além de suas implicações para a saúde de técnicos, 

professores e alunos. 

A identificação do perfil dos entrevistados facilita uma 

futura abordagem sobre como tornar a divulgação de 

campanhas para esse fim mais eficientes, direcionando os 

esforços das campanhas publicitárias de esclarecimento sobre 

doação para uma população específica mais interessada nesse 

ato, contribuindo para o aumento do número de corpos nas 

universidades e trazendo grande benefício no processo de 

ensino, pesquisa e aquisição do conhecimento. 

Ao longo dos dias 12 e 13 de junho de 2018, as alunas 

do primeiro período do curso de Farmácia da Faculdade 

Rebouças de Campina Grande - Paraíba, expuseram a 

pesquisa realizada sobre o conhecimento, a necessidade e a 

intenção da doação de corpos humanos aos visitantes da I 

Semana de Iniciação Científica da referida faculdade. Visitaram 

os estandes com os trabalhos o público da graduação em 

Farmácia, as demais graduações da instituição, os alunos dos 

cursos técnicos, professores e funcionários da instituição e a 

comunidade local.  

Na Figura 07 pode-se observar a exposição do trabalho 

em questão, onde ocorreu a sensibilização inicial, de forma 

local, com uma intervenção junto ao público visitante, de 

diferentes faixas etárias, graus de instrução formal e condições 

socioeconômicas, os quais puderam entrar em contato, muitos 

a primeira vez, com o tema de abordagem desse artigo, 

avaliando e até repensando sobre como contribuir para o ensino 

e a pesquisa, através desse ato. 
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Alguns relataram não conhecer a temática, mas acharam 

importante a doação para instituições de ensino e pesquisa e 

possivelmente pensariam melhor no tema posteriormente. 

 

Figura 07: Sensibilização da população através da exposição 

dos dados da pesquisa na I Semana de Iniciação Científica da 

Faculdade Rebouças de Campina Grande. 

 
Fonte: Arquivo próprio das autoras, 2018 

 

Foram observados ainda fatores relacionados a 

ausência de conhecimento de como executar a doação. Ainda 

é insipiente o número de universidade e centros de pesquisa 

que contam com um programa de incentivo a doação de corpos. 

Podemos citar entre essas a Universidade Federal de São João 

Del Rei, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre, a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP. Com o diminuto número de 

universidades com programas semelhantes, é proporcional a 

veiculação de programas que aumentariam a intenção de 

possíveis doadores. 
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Algumas universidades vetam a doação de corpos cuja 

morte ocorreram de forma violenta, como também suicídios, 

além de morte em decorrência de doenças infectocontagiosas. 

O Instituto de Ciências Biomédicas da USP ainda conta 

com a possibilidade de doação apenas dos ossos para essa 

instituição, o  que se torna mais plausível para aqueles que 

ainda apresentam uma certa resistência com a questão. Para 

ambos os casos existem formulários próprios de autorização do 

doador em cada caso específico. 

Tramita na Câmara dos Deputados, desde 2016, um 

projeto ainda em fase inicial que pretende amparar a doação 

voluntária em âmbito nacional e dar maior respaldo e 

regulamentação aos sistemas voluntários de doação. 

Grande parte da população desconhece a importância da 

atitude e não foi ainda suficientemente esclarecida sobre o 

tema. Outros ainda apresentaram uma resistência que pode 

estar relacionada com os fatores culturais e religiosos. A grande 

maioria das religiões e culturas preza pelos ritos fúnebres e tem 

um local físico de deposição de corpos post mortem como 

referência de local para prestar homenagens aos seus entes 

queridos. 

Pretende-se dar prosseguimento a pesquisa aqui 

iniciada, para que posteriormente esse tema seja mais 

conhecido e mais difundido entre a população em geral e a 

comunidade acadêmica. Objetiva-se futuramente que todos os 

que dependem de novas pesquisas sejam beneficiados com o 

ato de voluntariado e desprendimento daqueles que querem de 

alguma forma contribuir para esse nobre fim. 
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CONCLUSÃO 

 

A doação de corpos em vida possibilita garantir que a 

etapa de conhecimento em anatomia humana seja realizada 

com êxito melhorando significativamente o aprendizado dos 

acadêmicos dos diferentes cursos da área de saúde, pois a 

doação de cadáveres não reclamados tem restringido a 

disponibilidade de corpos nessas graduações.  

Como as pesquisas no Brasil sobre doação de corpos 

são incipientes, necessitando de investigação detalhada e 

reestruturação dos serviços de doação de corpos das 

universidades, percebeu-se através deste trabalho, a 

necessidade de uma maior conscientização da população em 

geral sobre a importância da doação de corpos humanos para 

o melhor aproveitamento no aprendizado dos futuros 

profissionais da saúde. 

Vale ressaltar que grande parte dos programas 

possibilitam que a família realize as cerimônias próprias do 

funeral do seu ente querido e só após essa despedida ocorre o 

processo de doação em si, conforme expresso no desejo formal 

e documentado do doador. Só a partir da entrega que o corpo 

ficará a cargo da instituição, no que diz respeito ao transporte, 

manutenção e uso das peças anatômicas. 
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RESUMO: A formação do profissional Técnico em Enfermagem 
requer um entendimento filosófico que perpassa os cuidados 
básicos da pessoa e da coletividade. Para isso a formação 
discente precisa ir além das atividades teóricas descrita no 
Plano Pedagógico, é necessário o aprofundamento nas 
atividades práticas que possibilite a vivência do contexto no 
campo de trabalho da Enfermagem. O objetivo deste trabalho é 
identificar os pontos a serem melhorados no Estágio 
Supervisionado obrigatório do curso Técnico em Enfermagem 
do IFF Campus Campos Guarus. A partir dos resultados obtidos 
por meio da aplicação do método Lawshe, foi elaborado um 
questionário contendo 31 itens validados pelo cálculo do CVR 
(Content Validity Ratio) e aplicado aos 12 alunos concluintes do 
curso Técnico em Enfermagem do IFF campus Campos Guarus 
com o propósito de avaliar a satisfação dos alunos quanto ao 
estágio supervisionado. De todos os itens avaliados através da 
aplicação dos questionários aos discentes, os itens: 13- 
Condições das unidades no campo de estágio para a prática; 
14- Possibilidade de interferir na dinâmica do processo de 
enfermagem; 6- Possibilidade, de fato, de executar as 
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atividades profissionais. Merecem destaque importante por 
terem sido considerados como pontos que devem ser 
melhorados no curso. 
Palavras-chave: Estágio Obrigatório; Enfermagem; Método de 
Lawshe; Satisfação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma crescente preocupação com a formação dos 

profissionais de Enfermagem manifesta-se, a partir da 

constatação de vários erros nos cuidados prestados aos 

pacientes nos diversos níveis de atenção à saúde. A formação 

do Profissional Técnico em Enfermagem vai além das 

atividades teóricas descritas no Plano Pedagógico de Curso, é 

necessário assumir o compromisso de formar profissionais 

capazes de prover uma assistência aos pacientes, livres de 

danos de imperícia, negligência e imprudência. Nos Cursos 

Técnicos em Enfermagem o estágio deve compor 

obrigatoriamente 50% da carga horária total do Curso, ou seja, 

no mínimo 600 horas.  

 Segundo Evangelista e Ivo (2014), a instituição de ensino 

deve buscar oferecer profissionais capazes de orientar os 

alunos quanto à atividade prática baseada no conhecimento 

teórico, como também ser norteadora na formação de 

profissionais éticos.  

 O estágio curricular obrigatório é definido pela legislação 

educacional vigente como "atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionadas aos estudantes de 

ensino técnico e de graduação pela participação em situações 

reais de vida e de trabalho de seu meio, sendo realizada na 

comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito 
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público ou privado sob a responsabilidade e coordenação de 

instituição de ensino” (COFEN, 2013). O objetivo deste trabalho 

é identificar os pontos a serem melhorados no Estágio 

Supervisionado obrigatório do curso Técnico em Enfermagem 

do IFF Campus Campos Guarus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para selecionar os itens para avaliação do estágio 

supervisionado em Enfermagem, primeiramente foi realizada 

uma consulta as literaturas disponíveis nas bases de dados. 

Como a formação de Enfermagem tem uma particularidade do 

Brasil com relação aos demais países, foram utilizadas bases 

brasileiras: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e Scientific 

Electronic Library Online - SciELO Brasil. Nessa pesquisa, 

foram localizados 29 artigos e 03 dissertações. Cinco 

legislações complementaram a construção do questionário, 

pois abrangiam itens relacionados ao assunto em questão. 

 De acordo com os itens consultados na literatura, foi 

elaborado um questionário contendo 31 itens. Esse 

questionário foi aplicado a 12 alunos que correspondem a 100% 

de concluintes do curso Técnico em Enfermagem do IFF 

campus Campos Guarus no período de março a abril de 2016. 

Primeiro os alunos responderam o questionário com objetivo de 

validar os itens levantados na pesquisa exploratória. Contendo 

as seguintes opções de resposta para cada item: (1) não 

essencial; (2) essencial; (3) não sei e/ou não quero opinar. Após 

esse procedimento, foi calculado para cada item do 

questionário o CVR (Content Validity Ratio) proposto por 

Lawshe (1975). 
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 Nesta fórmula CVR indica a razão de validade do 

conteúdo, “ne" é a quantidade de participantes que indicam o 

item como essencial e “N” refere-se a quantidade total de 

participantes (AYRE; SCALLY, 2014). 

 Os valores CVR variam entre -1 e +1, em que -1 

representa discordância total e +1 representa concordância 

total (AYRE; SCALLY, 2014). Quando o CVR é positivo indica 

que mais da metade dos participantes responderam que o item 

em questão é essencial (LAWSHE, 1975). Quando o CVR é 

negativo, significa que menos da metade dos respondentes 

informaram o item como essencial (LAWSHE, 1975). Já no caso 

do CVR ser igual a zero indica que a metade dos participantes 

responderam essencial e a outra metade não (LAWSHE, 1975 

apud CHAGAS 2016). 

 Para realizar a verificação dos itens que irão compor a 

pesquisa final, Lawshe (1975) menciona valores críticos de 

CVR. Dessa forma, os itens que obtiverem um CVR abaixo do 

valor crítico podem ser desconsiderados da pesquisa final 

(AYRE; SCALLY, 2014). 

 A partir dos resultados obtidos por meio da aplicação do 

método Lawshe, foi elaborado um questionário contendo 31 

itens validados pelo cálculo do CVR (Content Validity Ratio) e 

aplicado aos 12 alunos concluintes do curso Técnico em 

Enfermagem do IFF campus campos Guarus. 

 Para realização desta pesquisa os alunos foram 

convidados a participar da pesquisa e antes do início do estágio 

responderam o questionário com orientação sobre os pesos de 

cada item. 
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 É importante ressaltar que a amostra é a total, pois a 

pesquisa utiliza a percepção dos concluintes e que no momento 

da pesquisa, eram 12 alunos. 

 A aplicação do questionário com os alunos iniciou-se no 

dia 30/04/2016 e finalizou-se no dia 25/05/2016. Entretanto, 

antes da aplicação do questionário final foi realizado o pré-teste 

com o objetivo de identificar possíveis falhas no entendimento 

e descrição dos itens, porém não foram necessárias alterações 

no questionário. O questionário é constituído de 31 itens 

relacionados ao estágio supervisionado em Enfermagem. As 

dimensões contempladas no questionário são: “aspectos 

didáticos pedagógicos e profissionais”; “desenvolvimento de 

habilidades comportamentais e pessoais”; “relacionamento 

profissional”; “mercado de trabalho”; “aspectos éticos e legais”. 

Para cada um dos itens do questionário buscou-se avaliar a 

satisfação e a importância do mesmo, e para isso foi adotada a 

escala de Likert (1932). A importância e a satisfação foram 

medidas utilizando a seguinte escala: (1) - Muito baixa; (2) 

Baixa; (3) Média; (4) Alta; (5) Muita alta e (N) Não sei.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Encontra-se na tabela 1 a validação dos itens. 

 

Tabela 1 – Validação dos Itens (Método Lawshe) 
Dimensões Item Ne N %Ne CVRcalc CVRcrít Decisão 

Aspectos 

Didáticos 

Pedagó- 

gicos e 

Profissio- 

nais 

1- Oferta de atividades 

extracurriculares 

durante o estágio 

11 12 91,7% 0,833 0,566 Manter 

2- As atividades do 

estágio de acordo com 

o currículo do curso 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 
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3- Aproximação do 

ensino teórico com a 

prática 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

4- Professor orientador 

no estágio 
12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

5- Experiência dos 

professores 

orientadores no campo 

de estágio 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

6- Possibilidade, de 

fato, de executar as 

atividades profissionais 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

7- Melhoria na 

participação e 

assimilação de 

conteúdos teóricos  

11 12 91,7% 0,833 0,566 Manter 

8- Instruções sobre 

rotinas e atividades a 

desenvolver  

11 11 100,0% 1,000 0,591 Manter 

9- Acompanhamento 

efetivo dos preceptores 

da concedente 

9 12 75,0% 0,500 0,566 Excluir 

10- Carga horária do 

estágio supervisionado 
12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

11- Padronização do 

sistema de supervisão 

das atividades 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

12- Organização do 

Sistema de avaliação 

do aluno no estágio 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

13- Condições das 

unidades no campo de 

estágio para a prática 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

14- Possibilidade de 

interferir na dinâmica 

do processo de 

Enfermagem 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

Desenvol- 

vimento 

de habili- 

dades 

comporta-

mentais e 

pessoais 

15- Contribuição do 

estágio no 

desenvolvimento de 

responsabilidade e 

compromisso 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

16- Contribuição do 

estágio na melhoria da 
12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 
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capacidade de 

expressão oral e escrita  

17- Desenvolvimento 

de comportamento 

condizente com a 

profissão 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

18- Motivação para o 

estudo em função da 

atuação no estágio 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

Relaciona-

mento 

Profissio- 

nal 

19- Desenvolvimento 

de relacionamento 

interpessoal com o 

equipe da concedente 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

20- Intercâmbio de 

experiência com 

profissionais da área 

10 12 83,3% 0,667 0,566 Manter 

Mercado 

de 

trabalho 

21- Contato, promovido 

pelo estágio, com o 

mundo do trabalho 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

22- Aumento do 

conhecimento sobre a 

profissão pretendida 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

23- Possibilidade de 

efetivação em algum 

campo de estágio 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

Aspectos 

éticos 

e 

legais 

24- Celebração de 

termo de compromisso 

entre educando/parte 

concedente/IFF 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

25- Compatibilidade 

entre as atividades 

desenvolvidas e as 

previstas no termo de 

compromisso 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

26- Exigência, pelo IFF, 

da apresentação 

semestral de relatório 

das atividades 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

27- Elaboração, pelo 

IFF, de normas 

complementares e 

instrumentos de 

avaliação dos estágios 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

28- Seguro contra 

acidentes pessoais 
12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 



A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A FORMAÇÃO DO 
PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM: ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DOS 

ALUNOS DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO 

 
 

29- Disponibilização, 

pelo IFF, de 

documentos 

relacionados ao estágio 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

30- Supervisão das 

atividades práticas 

realizada 

exclusivamente pelo 

Enfermeiro Docente 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

31- Apoio, pelo IFF, de 

iniciativas que visem ao 

aprimoramento 

profissional e à defesa 

dos direitos e 

interesses da categoria 

e da sociedade 

12 12 100,0% 1,000 0,566 Manter 

 

 É possível observar, pela Tabela 1, que o item 9 – 

“Acompanhamento efetivo dos preceptores da concedente” 

deve ser excluído para os alunos, mas esse item pertence a 

uma referência legal, no caso decide-se manter o item.  

 

Importância e Satisfação 

 

 Na Figura 1 pode-se observar a distribuição da 

frequência do grau de importância dos itens do questionário 

aplicado aos discentes do 4º módulo do curso técnico em 

Enfermagem do IFF Guarus.  

 

Figura 1– Distribuição de Frequência dos itens avaliados quanto 

ao Grau de Importância 
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 Na Figura 2 observa-se a distribuição da frequência do 

grau de satisfação dos itens do questionário aplicado aos 

discentes do 4º módulo do curso técnico em Enfermagem do 

IFF Guarus. 
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18- Motivação para o estudo em função 

da atuação no estágio

22- Aumento do conhecimento sobre 

a profissão pretendida

7- Melhoria na participação e 

assimilação de conteúdos teóricos 

9- Acompanhamento efetivo 

dos preceptores da concedente 

20- Intercâmbio de experiência com 

profissionais da área 

21- Contato, promovido pelo estágio, 

com o mundo do trabalho

23- Possibilidade de efetivação em 

algum campo de estágio

24- Celebração de termo de compromisso 

entre educando/parte concedente/IFF

25- Compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas e as previstas no termo de compromisso

29- Disponibilização, pelo IFF, de documentos 

relacionados ao estágio

30- Supervisão das atividades práticas realizada 

exclusivamente pelo Enfermeiro Docente

31- Apoio, pelo IFF, de iniciat. para aprimoram. profissional / 

defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade

3- Aproximação do ensino teórico 

com a prática 

4- Professor orientador no estágio 

5- Experiência dos professores 

orientadores no campo de estágio

15- Contribuição do estágio no desenvolvimento 

de responsabilidade e compromisso

16- Contribuição do estágio na melhoria 

da capacidade de expressão oral e escrita 

28- Seguro contra acidentes pessoais

10- Carga horária do estágio 

supervisionado 

11- Padronização do sistema de 

supervisão das atividades 

13- Condições das unidades no campo 

de estágio para a prática 

17- Desenvolvimento de comportamento 

condizente com a profissão

19- Desenvolvimento de relacionamento 

interpessoal com o equipe da concedente 

26- Exigência, pelo IFF, da apresentação semestral 

de relatório das atividades

2- As atividades do estágio de acordo 

com o currículo do curso 

6- Possibilidade, de fato, de executar 

as atividades profissionais 

12- Organização do Sistema de 

avaliação do aluno no estágio 

27- Elaboração, pelo IFF, de normas complementares 

e instrumentos de avaliação dos estágios

8- Instruções sobre rotinas e 

atividades a desenvolver 

14- Possibilidade de interferir na dinâmica 

do processo de enfermagem 

1- Oferta de atividades extracurriculares 

durante o estágio 

1- muito baixa 2- baixa 3- média 4- alta 5- muito alta
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Figura 2 – Distribuição de Frequência dos itens avaliados 

quanto ao Grau de Satisfação 
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4- Professor orientador no estágio 

30- Supervisão das atividades práticas realizada 

exclusivamente pelo Enfermeiro Docente

31- Apoio, pelo IFF, de iniciat. para aprimoram. profissional / 

defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade

19- Desenvolvimento de relacionamento 

interpessoal com o equipe da concedente 

20- Intercâmbio de experiência com 

profissionais da área 

22- Aumento do conhecimento sobre 

a profissão pretendida

28- Seguro contra acidentes pessoais

17- Desenvolvimento de comportamento 

condizente com a profissão

18- Motivação para o estudo em função 

da atuação no estágio

21- Contato, promovido pelo estágio, 

com o mundo do trabalho

25- Compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas e as previstas no termo de compromisso

26- Exigência, pelo IFF, da apresentação semestral 

de relatório das atividades

29- Disponibilização, pelo IFF, de documentos 

relacionados ao estágio

5- Experiência dos professores 

orientadores no campo de estágio

15- Contribuição do estágio no desenvolvimento 

de responsabilidade e compromisso

16- Contribuição do estágio na melhoria 

da capacidade de expressão oral e escrita 

23- Possibilidade de efetivação em 

algum campo de estágio

24- Celebração de termo de compromisso 

entre educando/parte concedente/IFF

1- Oferta de atividades extracurriculares 

durante o estágio 

2- As atividades do estágio de acordo 

com o currículo do curso 

11- Padronização do sistema de 

supervisão das atividades 

12- Organização do Sistema de 

avaliação do aluno no estágio 

27- Elaboração, pelo IFF, de normas complementares 

e instrumentos de avaliação dos estágios

3- Aproximação do ensino teórico 

com a prática 

6- Possibilidade, de fato, de executar 

as atividades profissionais 

7- Melhoria na participação e 

assimilação de conteúdos teóricos 

8- Instruções sobre rotinas e 

atividades a desenvolver 

9- Acompanhamento efetivo 

dos preceptores da concedente 

10- Carga horária do estágio 

supervisionado 

13- Condições das unidades no campo 

de estágio para a prática 

14- Possibilidade de interferir na dinâmica 

do processo de enfermagem 

1- muito baixa 2- baixa 3- média 4- alta 5- muito alta
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Tabela 2 - Grau de importância dos itens avaliados segundo a 

percepção dos discentes. 
Item Média Erro Tukey 

1- Oferta de atividades extracurriculares durante o estágio 4,33 0,19 A 

2- As atividades do estágio de acordo com o currículo do curso 4,67 0,14 A 

3- Aproximação do ensino teórico com a prática 4,83 0,11 A 

4- Professor orientador no estágio 4,83 0,11 A 

5- Experiência dos professores orientadores no campo de estágio 4,83 0,11 A 

6- Possibilidade, de fato, de executar as atividades profissionais 4,67 0,14 A 

7- Melhoria na participação e assimilação de conteúdos teóricos 4,92 0,08 A 

8- Instruções sobre rotinas e atividades a desenvolver 4,58 0,15 A 

9- Acompanhamento efetivo dos preceptores da concedente 4,92 0,08 A 

10- Carga horária do estágio supervisionado 4,75 0,13 A 

11- Padronização do sistema de supervisão das atividades 4,67 0,19 A 

12- Organização do Sistema de avaliação do aluno no estágio 4,67 0,14 A 

13- Condições das unidades no campo de estágio para a prática 4,67 0,19 A 

14- Possibilidade de interferir na dinâmica do processo de 

enfermagem 
4,50 0,19 A 

15- Contribuição do estágio no desenvolvimento de 

responsabilidade e compromisso 
4,83 0,11 A 

16- Contribuição do estágio na melhoria da capacidade de 

expressão oral e escrita 
4,83 0,11 A 

17- Desenvolvimento de comportamento condizente com a 

profissão 
4,75 0,13 A 

18- Motivação para o estudo em função da atuação no estágio 5,00 0,00 A 

19- Desenvolvimento de relacionamento interpessoal com o 

equipe da concedente 
4,67 0,19 A 

20- Intercâmbio de experiência com profissionais da área 4,92 0,08 A 

21- Contato, promovido pelo estágio, com o mundo do trabalho 4,92 0,08 A 

22- Aumento do conhecimento sobre a profissão pretendida 5,00 0,00 A 

23- Possibilidade de efetivação em algum campo de estágio 4,83 0,17 A 

24- Celebração de termo de compromisso entre educando/parte 

concedente/IFF 
4,92 0,08 A 

25- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as 

previstas no termo de compromisso 
4,92 0,08 A 

26- Exigência, pelo IFF, da apresentação semestral de relatório 

das atividades 
4,50 0,34 A 

27- Elaboração, pelo IFF, de normas complementares e 

instrumentos de avaliação dos estágios 
4,50 0,26 A 

28- Seguro contra acidentes pessoais 4,83 0,11 A 

29- Disponibilização, pelo IFF, de documentos relacionados ao 

estágio 
4,92 0,08 A 
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30- Supervisão das atividades práticas realizada exclusivamente 

pelo Enfermeiro Docente 
4,92 0,08 A 

31- Apoio, pelo IFF, de iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da 

sociedade 

4,83 0,17 A 

 

 Na Tabela 2 observa-se que todos os itens apresentaram 

médias superiores a 4,0 sendo que os itens com maiores 

valores são aqueles considerados mais relevantes no ponto de 

vista dos estudantes. Em contrapartida, os itens com valores 

menores que 4,8 possuem importância menor. Desta forma, 

para os alunos do curso Técnico em Enfermagem os itens de 

maior importância foram os seguintes: 18- Motivação para o 

estudo em função da atuação no estágio (5,0), foi identificado 

como um dos itens de maior importância pelos estudantes. 

Pode-se confirmar a importância da contribuição do estágio no 

desenvolvimento de motivação para o aluno continuar 

estudando e buscar mais conhecimento na área de 

Enfermagem; 22- Aumento do conhecimento sobre a profissão 

pretendida (5,0), também foi identificado como um item de 

grande importância pelos alunos. Já o item 1- Oferta de 

atividades extracurriculares durante o estágio (4,33), não foi 

considerado um item de grande importância, provavelmente 

poderia ser justificado pelo fato dos alunos terem muitas 

atividades curriculares durante o estágio supervisionado.  
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Tabela 3 - Grau de satisfação dos itens avaliados segundo a 

percepção dos discentes. 
Item Média  Erro  Tukey 

1- Oferta de atividades extracurriculares durante o estágio 3,25 0,28 ABC 

2- As atividades do estágio de acordo com o currículo do curso 3,58 0,26 ABC 

3- Aproximação do ensino teórico com a prática 3,50 0,19 ABC 

4- Professor orientador no estágio 4,33 0,22 A 

5- Experiência dos professores orientadores no campo de estágio 3,50 0,31 ABC 

6- Possibilidade, de fato, de executar as atividades profissionais 3,17 0,27 ABC 

7- Melhoria na participação e assimilação de conteúdos teóricos 3,50 0,23 ABC 

8- Instruções sobre rotinas e atividades a desenvolver 3,33 0,22 ABC 

9- Acompanhamento efetivo dos preceptores da concedente 3,42 0,26 ABC 

10- Carga horária do estágio supervisionado 3,33 0,28 ABC 

11- Padronização do sistema de supervisão das atividades 3,50 0,23 ABC 

12- Organização do Sistema de avaliação do aluno no estágio 3,42 0,26 ABC 

13- Condições das unidades no campo de estágio para a prática 2,92 0,34 C 

14- Possibilidade de interferir na dinâmica do processo de 

Enfermagem 
3,00 0,25 BC 

15- Contribuição do estágio no desenvolvimento de 

responsabilidade e compromisso 
4,00 0,21 ABC 

16- Contribuição do estágio na melhoria da capacidade de 

expressão oral e escrita 
3,83 0,24 ABC 

17- Desenvolvimento de comportamento condizente com a 

profissão 
3,92 0,26 ABC 

18- Motivação para o estudo em função da atuação no estágio 3,92 0,26 ABC 

19- Desenvolvimento de relacionamento interpessoal com o 

equipe da concedente 
4,08 0,26 ABC 

20- Intercâmbio de experiência com profissionais da área 4,08 0,26 ABC 

21- Contato, promovido pelo estágio, com o mundo do trabalho 3,92 0,26 ABC 

22- Aumento do conhecimento sobre a profissão pretendida 4,17 0,24 ABC 

23- Possibilidade de efetivação em algum campo de estágio 3,33 0,40 ABC 

24- Celebração de termo de compromisso entre educando/parte 

concedente/IFF 
4,08 0,19 ABC 

25- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as 

previstas no termo de compromisso 
4,08 0,23 ABC 

26- Exigência, pelo IFF, da apresentação semestral de relatório 

das atividades 
3,83 0,34 ABC 

27- Elaboração, pelo IFF, de normas complementares e 

instrumentos de avaliação dos estágios 
3,83 0,21 ABC 

28- Seguro contra acidentes pessoais 4,25 0,22 AB 

29- Disponibilização, pelo IFF, de documentos relacionados ao 

estágio 
4,00 0,25 ABC 
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30- Supervisão das atividades práticas realizada exclusivamente 

pelo Enfermeiro Docente 
4,33 0,22 A 

31- Apoio, pelo IFF, de iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da 

sociedade 

4,25 0,25 AB 

 

 

 Na Tabela 3 que se refere ao grau de satisfação dos 

discentes, os itens: 4- Professor orientador no estágio; 30- 

Supervisão das atividades práticas realizada exclusivamente 

pelo Enfermeiro Docente; 28- Seguro contra acidentes 

pessoais; 31 - Apoio, pelo IFF, de iniciativas que visem ao 

aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses 

da categoria e da sociedade. Todos estes itens são obrigatórios 

por parte da instituição, pois estão descritos em resoluções do 

COFEN e na Legislação de estágio, mas pode-se confirmar a 

satisfação dos discentes com relação a esses itens. O item que 

tem o maior grau de satisfação está relativo ao professor 

orientador, provavelmente está relacionado com a presença do 

professor em todos os campos de estágio. Já os itens: 6- 

Possibilidade, de fato, de executar as atividades profissionais; 

14- Possibilidade de interferir na dinâmica do processo de 

Enfermagem; 13- Condições das unidades no campo de 

estágio, não apresentaram um grau de satisfação elevado e são 

itens que sustentam a formação do profissional de Enfermagem 

para o mercado de trabalho. 

  

 

CONCLUSÕES  

 

Dos itens avaliados através da aplicação dos 

questionários aos discentes do Curso Técnico em Enfermagem 
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de uma Instituição Federal de Ensino, alguns merecem 

destaque importante por terem sido considerados como pontos 

que devem ser melhorados no curso, pois apresentam 

avaliação da importância com índice elevado, porém com 

satisfação um pouco abaixo do esperado, estes itens são: 4- 

Professor orientador no estágio; 30- Supervisão das atividades 

práticas realizada exclusivamente pelo Enfermeiro Docente; 31 

- Apoio, pelo IFF, de iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e 

da sociedade. 

 Já os itens que apresentam os maiores déficits de 

satisfação estão relacionados ao campo de estágio, são os 

itens: 13- Condições das unidades no campo de estágio para a 

prática; 14- Possibilidade de interferir na dinâmica do processo 

de Enfermagem; 6- Possibilidade, de fato, de executar as 

atividades profissionais. 

 A análise dos dados demonstra os resultados com os 

diferentes métodos de avaliação da satisfação e importância 

usando a percepção dos discentes. Os resultados 

apresentados evidenciam a necessidade de melhoria 

principalmente na estrutura do campo de estágio, onde se faz 

necessário, a melhoria do campo de estágio. As várias 

possibilidades de ações que representam as atividades 

profissionais no campo de estagio são importantes na formação 

profissional, mas os resultados demonstraram uma baixa 

satisfação entre os pesquisados, aspecto que pode influenciar 

na qualidade não só do estágio, mas em todo o curso. Os 

resultados servirão como base para a instituição planejar ações 

de melhoria na qualidade do estágio do curso técnico em 

Enfermagem. 
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 Como trabalho futuro, a verificação da satisfação dos 

alunos de outras instituições de ensino que ofertam o curso 

Técnico em Enfermagem no município de Campos dos 

Goytacazes poderia ratificar pontos que devem ser melhorados 

em estágio supervisionado em Enfermagem. A avaliação da 

percepção dos professores sobre a atuação do docente em 

campo de estágio na enfermagem tornaria o trabalho sobre 

outro olhar e contribuiria para intensificar o plano de melhoria 

da qualidade destes estágios no Brasil. Outro aspecto 

importante é a avaliação da percepção dos responsáveis pelos 

campos de estágio sobre as ações dos estagiários, pois 

verificar como eles percebem a presença dos alunos nos faz 

entender o motivo das limitações nas atividades profissionais. 

 Espera-se que este estudo estimule outras estratégias 

de pesquisa de satisfação dos discentes em instituições de 

ensino, não só do estágio obrigatório, mas de toda estrutura do 

curso, envolvendo docentes, discentes, gestores e orientadores 

pedagógicos (no caso dos Institutos Federais, os Técnicos 

Administrativos da educação).  
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RESUMO: trata-se de um relato de experiência desenvolvido a 
partir das atividades teórico-práticas da disciplina de 
Tecnologias Educacionais Construtivistas ofertada pelo 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal da Paraíba, que teve como objetivo relatar a 
experiência de construção do conhecimento acerca das 
metodologias ativas de ensino, a partir da resolução de uma 
situação problema. Para esse relato foi selecionada a resolução 
da Situação Problema denominada Novidades. Sabe-se que a 
prática de ensino no método tradicional está atrelada a 
dominação do ensino sobre a aprendizagem, com 
características autoritária e centralizada na figura do professor. 
Já as metodologias ativas estão ligadas aos processos de 
ensino-aprendizagem guiados de modo crítico e reflexivo, 
diferente do método tradicional, aqui o estudante é participante 
ativo na construção do seu próprio aprendizado. Essa 
discussão gerou uma interação positiva e construtiva da turma, 
onde cada discente expressou sua opinião, proporcionando 
reflexões acerca do processo ensino-aprendizagem e as 
dificuldades encontradas para implementação de metodologias 
ativas, em um cenário de educação tradicional. A disciplina 
trouxe excelentes contribuições acerca do uso das 
metodologias ativas, bem como as implicações no uso das 
mesmas. As discussões ao longo dos encontros suscitaram 
pontos relevantes para reflexão como discente e futuro docente 
sobre a realidade da educação no país.  
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Palavras-chave: Metodologia ativas. Processo ensino-
aprendizagem. Aprendizagem baseada em problemas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O construtivismo diz respeito à construção do 

conhecimento, a partir de métodos educacionais que ensinem 

o aluno aprender a aprender. Essa linha pedagógica se dá em 

conjunto, com o professor mediando o processo de 

aprendizagem e os alunos se posicionando como responsáveis 

na construção de seu próprio saber, através da vivencia de 

situações e atividades interativas. A inspiração dessa filosofia 

de ensino advém da obra do biólogo e psicólogo suíço Jean 

Piaget (1896-1980), que realizou pesquisas no âmbito das 

formas de aquisição do conhecimento por meio das interações 

entre sujeito e o meio.  Assim, o aluno deixa de ser um 

simples expectador e o docente um simples reprodutor de 

ideias, para assumirem papéis ativos no processo de ensino 

aprendizagem, havendo a necessidade de comprometimento 

de ambos as partes para uma educação de qualidade. Outros 

estudiosos desse método foram Vygotsky, Paulo Freire, Emília 

Ferreira, que defendiam o aluno como ator ativo em seu 

processo de formação, aprendendo de forma única, no seu 

tempo e de acordo com seu potencial (GREGORIO, PEREIRA, 

2012). 

Como afirmou Freire (2010) o docente deve promover a 

autonomia dos educandos, do que puramente treiná-los para 

absorverem conteúdos. Porém, o método de ensino tradicional 

ainda prevalece em diversos cenários da educação, boa parte 

dos professores receberam sua formação nos moldes 

tradicionais, implicando em um processo de mudança 

dificultoso, aliado a falta de incentivo e recursos, que 
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prejudicam o processo de implementação das metodologias 

ativas.  

Alguns teóricos corroboram que talvez essa seja uma 

das maiores dificuldades do professor em atuar como mediador 

do processo. No entanto, se o problema do ensino-

aprendizagem tem relação ou não com o método, o aluno deve 

ter seu direito preservado de acesso ao conhecimento e o 

professor deve ser uma das vias que possibilitem esse contato, 

resgatando o seu desejo de aprender (GREGORIO, PEREIRA, 

2012). 

Diante dessa problemática, como doutoranda e futura 

docente, em busca de conhecer novos métodos de ensino, 

cursei a disciplina Tecnologias Educacionais Construtivistas, 

que versa sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 

ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba, aos alunos do curso de 

Mestrado e Doutorado Acadêmico. 

As expectativas em relação à disciplina foram as 

melhores, o uso de metodologias ativas empolga pelo de lançar 

mão de novas ferramentas, que auxiliem a qualificar o processo 

de aprendizagem, tanto como discente, como também 

alcançando subsídios para futura prática docente. Houve uma 

disposição envolvida no movimento do aprendizado de novos 

conteúdos e contribuição mútua com os colegas e professores 

na construção do conhecimento. 

Acredita-se que o compartilhamento de alguns 

momentos vivenciados ao longo da disciplina possa fornecer 

subsídios para enriquecer a literatura acerca do uso inovador 

das metodologias ativas. Dessa forma, o objetivo desse estudo 

foi relatar a experiência de construção do conhecimento acerca 

das metodologias ativas de ensino, a partir da resolução de uma 

situação problema.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a 

partir das atividades teórico-prática da disciplina de Tecnologias 

Educacionais Construtivistas, que tem como ementa apresentar 

as diferentes concepções do processo de ensino 

aprendizagem; aspectos conceituais e características das 

metodologias ativas; diferenças entre as metodologias 

tradicionais e a metodologia ativa; e por fim a avaliação do 

processo de aprendizagem.   

O cronograma previu 11 encontros para cumprimento 

das atividades propostas pelas docentes, a serem realizadas 

todas as quartas-feiras, no período vespertino, nas 

dependências do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba.  

Algumas das estratégias de ensino operacionalizadas 

durante a disciplina foram: situação problema, discussões 

coletivas de material bibliográfico e filmes, simulação e espiral 

construtivista. 

O primeiro encontro iniciou-se com a apresentação do 

conteúdo e atividades a serem cumpridas ao longo do semestre 

letivo. Houve a rodada de apresentações dos professores e 

discentes, levantado as expectativas quanto ao aprendizado 

com essa nova abordagem de ensino. Desenvolveu-se uma 

dinâmica de significado de nomes, onde foram feitas duplas 

para descobrimento e compartilhamento coletivo dos 

significados dos mesmos. Por fim foi feito firmamento do 

contrato acadêmico para melhor desenrolar das atividades. 

O método de avaliação foi diferenciado, sendo a 

aprendizagem acompanhada ao longo dos encontros, através 

de pesquisas, discussões, auto avaliações, bem como a 
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construção de um portfólio reflexivo contendo uma narrativa 

crítico reflexiva da vivência e aprendizado ao longo da 

disciplina. 

Para esse relato foi selecionado a resolução de uma 

Situação Problema denominada Novidades, que culminou na 

discussão sobre os métodos tradicionais e ativos de ensino e 

suas implicações no processo de aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No segundo encontro da disciplina houve a 

apresentação, a leitura individual e compartilhada da Situação 

Problema (SP) 1 – Novidades, na busca de elucidar problemas 

relacionados ao caso. Esse metodologia é chamada de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (“ProblemBased 

Learning – PBL”), que consiste na aplicação de uma situação-

problema onde os alunos utilizam conhecimentos prévios para 

refletirem sobre a situação na busca de agregar novos 

conhecimentos (MELO et al., 2014).  

A seguir apresenta-se a Situação Problema 1 – 

Novidades: 

“Após a explicitação das expectativas em relação ao 

curso, a professora Isabel estimulou seus alunos a construir um 

pacto de convivência para organização do trabalho coletivo.  

Maria, umas das graduandas, aproveitou essa 

oportunidade e iniciou a atividade: -Essa é a primeira vez que 

começo um trabalho pactuando como iremos funcionar. Embora 

isso me agrade muito, estou insegura em relação ao uso de 

metodologias ativas. O que podemos pactuar em relação a 

isso?  

José aproveita para complementar: - Que bom que não 

estou sozinho nesse sentimento. Ouvi falar que nessa 
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metodologia os professores não explicam a matéria, não 

indicam a bibliografia e os alunos tem que estudar muito. 

Carlos se insere nesse diálogo: - Eu me preocupo 

demais com essas demandas em função do pouco tempo que 

tenho disponível e das minhas dificuldades para organizar meus 

estudos, sou dispersivo e estou defasado para fazer pesquisas 

em artigos e livros. Gabriela compartilha sua opinião: - Já 

participei de iniciativas que utilizam metodologias 

construtivistas e posso afirmar que iniciei resistente. Só 

consegui mudar a posição vivendo a experiência. Não acho que 

adianta ficar falando sobre isso, vale a pena experimentar. 

Eu tenho a concordar com Gabriela. Mais por experiência 

dos meus filhos do que própria. Eles estão em faculdades que 

utilizam essas metodologias e os percebo mais críticos, 

criativos, valorizados pela escola e antenados com a realidade. 

E para mim que trabalho no SUS isso é imprescindível, 

completa Julia. 

Entendo essas preocupações do grupo especialmente 

pelas novidades deste curso. O que vocês acham de seguirmos 

a proposta de Gabriela e estabelecermos os critérios de como 

iremos funcionar para vivenciarmos essas novidades? Propõe 

Isabel”. 

Assim, após a leitura da SP 1 foram identificados os 

problemas, elencaram-se as hipóteses e construiu-se as 

questões de aprendizagem, como pode ser visualizado no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Resolução da Situação Problema 1 – 

Novidades. 

Identificando os problemas Hipóteses 
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1- Insegurança com a 

metodologia 

2- Desafio de ser autodidata 

3- Pouco tempo 

4- Dispersão 

5- Dificuldade de organização 

6- Desatualização 

7- Resistência ao novo  

8- Inquietação com a 

metodologia 

1- A inquietação e o 

preconceito advêm da falta 

de vivência. 

2- A formação tradicional 

influencia na dificuldade de 

ser autodidata e gera 

resistência ao novo. 

3- A pouca organização, o 

pouco tempo e a dispersão, 

dificultam o envolvimento 

com a metodologia. 

Questões de aprendizagem 

1- Quais são os impactos da metodologia tradicional para o 

processo ensino-aprendizagem? 

2- O que são metodologias ativas? E quais os entraves e 

potencialidades no processo ensino-aprendizagem? 

  

Esse momento gerou uma interação positiva e 

construtiva da turma, onde cada discente expressava sua 

opinião, ao passo que as docentes intermediavam todo o 

processo. Vale ressaltar, que essa SP proporcionou reflexões 

acerca do processo ensino-aprendizagem, através do 

compartilhamento de anseios por parte dos alunos. 

Após esse primeiro momento, fomos estimulados a 

buscar artigos nas bases de dados indexadas com descritores 

ou palavras-chaves relacionados à temática, bem como extrair 

deles conteúdos que pudessem elucidar as questões de 

aprendizagem, realizando a construção da Nova Síntese.    

Realizou-se uma pesquisa básica através da Biblioteca 

Virtual de Saúde, com as seguintes palavras-chaves: 

metodologia tradicional, processo ensino-aprendizagem, 
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impacto, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem, 

metodologias ativas. Dentre os achados buscou-se extrair 

conceitos e trechos que respondessem as questões de 

aprendizagem. 

A prática de ensino no método tradicional está atrelada a 

dominação do ensino sobre a aprendizagem, com 

características autoritária e centralizada na figura do professor. 

A memorização mecânica destaca-se nesse método rígido, 

levando a formação de indivíduos com dificuldades de 

desenvolver a criticidade relacionada a aspectos no âmbito 

socioeconômico, político e religioso (FARAGO et al., 2016). 

Pode-se concluir que essa metodologia parte da visão 

conservadora do ensino, como reafirma Luckesi (1999, p. 154): 
“A pedagogia tradicional centra os procedimentos 
de ensino na exposição dos conhecimentos pelo 
professor; geralmente, exposição oral. A proposta 
metodológica da pedagogia tradicional é dirigir o 
educando para a sua formação intelectual e moral, 
tendo em vista, no futuro, assumir a sua posição 
individual na sociedade, de acordo com os ditames 
dessa sociedade. Para traduzir essa perspectiva 
metodológica, o direcionamento autoritário da 
formação do educando é fundamental e os 
procedimentos de exposição oral dos conteúdos e 
a exortação moral são os meios disponíveis mais 
eficientes para cumprir tais ditames”.  

 

Desse modo, os impactos trazidos pelo método 

tradicional de ensino baseado na transmissão de conteúdos, 

leva o aluno desenvolver uma postura passiva diante dos 

processos de ensino aprendizagem, sendo responsável apenas 

em absorver uma grande quantidade de conteúdos e não 

obtendo espaço para posicionar-se criticamente frente aos 

assuntos expostos (DIESEL et al., 2017). 
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A discussão proporcionou analisar pontos sobre o 

engessamento dos conteúdos na metodologia tradicional, na 

maioria das vezes, ministrados através de aulas expositivas, 

levando ao conhecimento acumulado para as avaliações em 

forma de provas, que não levam em conta os diferentes estilos 

de ensino aprendizagem de cada aluno, limitando por vezes, o 

processo avaliativo à simples atribuição de notas por 

desempenho pontual. 

Citou-se ainda o fato que, o modo de produção capitalista 

influencia na forma que o processo de ensino é conduzido, a 

formação de sujeitos pensantes talvez não seja o foco desse 

sistema, o que acaba refletindo em diversos profissionais 

despreparados no mercado de trabalho, e a lógica capitalista de 

algumas instituições haverem impasses no processo de 

reprovação de alunos que não alcançaram empenho 

satisfatório ao longo do curso. 

Vale ressaltar ainda, o posicionamento do professor 

nesse processo, que às vezes acabam reproduzindo o que 

vivenciaram em sua formação, também sofre pressões externas 

e enfrenta dificuldades quando se propõe a inovar no processo 

de ensino-aprendizagem. Há muitos impasses para ensinar os 

alunos a serem protagonistas do seu processo de aprendizado. 

É fundamental guiar os alunos na compreensão da importância 

da absorção, transformação e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos nas suas futuras práticas profissionais. 

Para tanto, é necessário promover a emancipação do 

aluno socialmente, conforme seu contexto, onde desde a 

graduação sejam motivados a desenvolver a criticidade e a 

trabalhar em equipe, despertando assim, o lado de interação 

com o próximo e construção coletiva do conhecimento.  

Em relação às metodologias ativas (MA) há uma 

concepção educativa que guiam os processos de ensino-



O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

aprendizagem de modo crítico e reflexivo, e diferente do método 

tradicional, aqui o estudante é participante ativo na construção 

do seu próprio aprendizado (DIESEL et al., 2017). A seguir 

duas definições acerca das MA, para trazer maior 

embasamento a discussão. 
O método envolve a construção de situações de 
ensino que promovam uma aproximação crítica do 
aluno com a realidade; a opção por problemas que 
geram curiosidade e desafio; a disponibilização de 
recursos para pesquisar problemas e soluções; 
bem como a identificação de soluções hipotéticas 
mais adequadas à situação e a aplicação dessas 
soluções. Além disso, o aluno deve realizar tarefas 
que requeiram processos mentais complexos, 
como análise, síntese, dedução, generalização 
(Medeiros, 2014, p. 43).  
  
Metodologia Ativa entendemos todo o processo de 
organização da aprendizagem (estratégias 
didáticas) cuja centralidade do processo esteja, 
efetivamente, no estudante. Contrariando assim a 
exclusividade da ação intelectual do professor e a 
representação do livro didático como fontes 
exclusivas do saber na sala de aula (Pereira, 2012, 
p.6). 

O campo da saúde tem sido foco de desenvolvimento de 

metodologias ativas objetivando a integração de saberes para 

a formação de profissionais de saúde com uma atitude crítica e 

reflexiva sobre a prática profissional, sendo autônomos e 

efetivos em seu próprio aprendizado, sendo capazes ainda de 

planejar, implementar e avaliar ações em saúde visando a 

resolução de problemas da população (MELO et al., 2014; 

LIMA, 2016). 

Em relação aos entraves e potencialidades no processo 

ensino-aprendizagem norteados a partir do método ativo, 

discutiu-se que a metodologia proporciona a humanização da 

convivência, ensina o aluno aprender a aprender, ter respeito 
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frente a opiniões diferentes, a integrar as dimensões 

biopsicossociais, a trabalhar em equipe, socializar o 

conhecimento, requerendo constante empenho no processo e 

aperfeiçoamentos frente às dificuldades. Sendo necessário 

ainda, disposição por parte do corpo discente para aprender e 

produzir novos significados na construção de atitudes 

profissionais desejáveis (MELO et al., 2014). 

O docente deve assumir o papel de mediador 

estimulando o estudante no processo de busca da literatura, 

reflexão e tomada de decisão para alcançar os objetivos 

estabelecidos. No entanto, deve-se estar atento a cada 

indivíduo, pois nem todos se sentem dispostos para vivenciar a 

nova metodologia, mostrando resistências no processo de 

integração como equipe, como também ser auto direcionado 

(MARIN et al., 2010; SOUZA et al, 2013). 

Outro ponto relevante no processo de aprendizagem, 

que vale ressaltar é a avaliação. Os tipos de avaliação são 

definidos conforme as metodologias empregadas. A 

importância de promover o feedback efetivo ao longo do 

processo de aprendizagem é fundamental para estimulação do 

aluno e a motivação para melhorar frente as dificuldades 

durante o semestre ou curso.  

Importante levar em conta os estilos de aprendizagem de 

cada aluno, o que tem me levado a refletir de como realizar essa 

aplicação frente a uma sala com número grande de indivíduos, 

de vários contextos sociais diferentes. 

O professor pode ser chamado de artista, pois tem que 

usar mão de vários métodos para adaptar o conteúdo de sua 

aula a esses estilos de aprendizagem, e ainda realizar 

avaliações que contemplem as particularidades de cada 

discente no processo ensino-aprendizado. Logo, vejo que é 

fundamental despertar no aluno o processo de autorreflexão, 
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auxiliando a melhorar seu desempenho e motivação para 

aprender. 

Há uma cultura instituída da dificuldade de receber 

feedback e críticas, nem todos foram formados nesse sentido, 

e não estão preparados em algumas vezes para receber esse 

tipo de devolutiva. E não frear um comportamento errado de um 

aluno pode leva-lo a reproduzi-lo futuramente, pela falta de 

espaços para reflexão coletiva e adoção de novas atitudes 

frente a novas situações. A ética deve ser avaliada desde o 

início da graduação, pois é outro componente fundamental na 

formação de todo profissional da saúde. 

Destaco duas frases que me fez refletir acerca da 

profunda dimensão que envolve a educação, educador e 

educando. A primeira de CS Lewis “A tarefa do educador 

moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos”. E a 

outro de Paulo Freire “A educação, portanto, implica uma busca 

realizada por um sujeito, que é o homem. O homem deve ser o 

sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto dela. Por 

isso, ninguém educa ninguém”.   

Borges et al. (2014) destaca que a avaliação formativa e 

somativa se complementam no processo avaliativo, a avaliação 

formativa estimula a autorregulação do estudante, ajudando-o 

a desenvolver habilidades para a educação permanente em 

saúde.   

Um ponto central na avaliação formativa é o feedback 

efetivo, considerado de maior evidencia nas estratégias 

educacionais para formação de profissionais de saúde. Como 

ilustra a figura 1.  

O professor ou preceptor tem que ser preparado para dar 

feedback efetivo aos seus alunos, estabelecendo quais os 

objetivos de aprendizagem e competências a serem adquiridos 

no cenário de ensino (BORGES et al. 2014). 
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O aluno deve receber feedback sobre seu desempenho, 

por exemplo, em cenários reais de prática, pois são nesses 

momentos que ele poderá qualificar sua prática a partir da 

devolutiva do seu supervisor (BORGES et al. 2014). 

 

Figura 1 – Papel do professor e estudante no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Fonte: Borges et al. (2014) 

 

 Nesse encontro a discussão foi bastante rica, cada 

discente contribuiu relatando seus achados e experiências, 

levando a construção do conhecimento a partir da interação e 

compartilhamento de informações, enriquecendo grandemente 

o aprendizado. Como questão reflexiva ao leitor: será que é 

interessante ao sistema formar sujeitos que pensem fora da 

“caixinha”? 

 

CONCLUSÕES  
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A disciplina trouxe excelentes contribuições acerca do 

uso das metodologias ativas, bem como as implicações no uso 

das mesmas. As discussões ao longo dos encontros suscitaram 

pontos relevantes para reflexão como discente e futuro docente 

sobre a realidade da educação no país.  

A turma mostrou-se participativa em todos os momentos 

enriquecendo cada encontro com o compartilhamento de 

experiências, gerando um processo mútuo de troca de 

aprendizados.  

As docentes mediaram todo processo com maestria, 

dando voz a todos e nos guiando na busca por novos conteúdos 

e construção do conhecimento. Sou muito grata por todo 

empenho, transmissão de conhecimentos e companheirismo ao 

longo do semestre. 

Como considerações finais para a reflexão sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, segue a transcrição de 

parte de uma palestra apresentada por Robson (2010), 

denominada: Tragam a revolução ao aprendizado. Algo que me 

fez refletir o quanto nosso sistema educacional precisa ser 

repensado. 

“Construímos nossos sistemas educacionais no modelo 

de fast food, onde tudo é padronizado, o que está 

empobrecendo nosso espirito e nossas energias, assim como o 

fast food está esgotando nossos corpos. O talento humano é 

tremendamente diverso, pessoas têm diferentes aptidões e a 

paixão influencia. Frequentemente pessoas são boas em coisas 

com as quais não se importam, a paixão excita nosso espírito e 

nossa energia, e se você faz o que ama, no que é bom, o tempo 

segue por um caminho totalmente diferente. Se você faz algo 

que não gosta, cinco minutos parecem uma hora. E a razão pela 

qual muitas pessoas estão desistindo da educação, é porque 
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ela não tem alimentado seus espíritos, não alimenta suas 

energias ou suas paixões. 

Talvez se tem que mudar algo que é essencialmente um 

modelo industrial de educação, um modelo de manufaturas, que 

é baseado na linearidade e conformidade e agrupamento de 

pessoas. Temos de ir para um modelo que é mais baseado nos 

princípios da agricultura. Temos de reconhecer que a 

prosperidade humana, não é um processo mecânico, mas 

orgânico, e não se pode prever o resultado do desenvolvimento 

humano, tudo o que se pode fazer, assim como os fazendeiros 

é criar condições nas quais eles vão começar a prosperar. 

Então quando olhamos para reformas educacionais e 

transformações, não é como clonar um sistema. É sobre 

adapta-lo às circunstâncias e personalizar a educação para as 

pessoas as quais você está ensinando. E fazendo isso, acredito 

que é a resposta para o futuro, porque não é sobre dimensionar 

uma nova solução; é criar um movimento na educação, no qual 

pessoas desenvolvem suas próprias respostas, mas com 

suporte externo baseado em um currículo personalizado. 

W.B. Yeats escreveu esse poema: Tivera eu tecidos 

bordados do céu, envoltos com ouro e luz prateada, o azul e o 

turvo, e os tecidos escuros da noite e da luz e da meia-luz, eu 

espalharia os tecidos sob seus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho 

apenas meus sonhos; eu espalhei meus sonhos sob seus pés. 

Caminhe delicadamente, porque você caminha sobre meus 

sonhos. E todo dia, em qualquer lugar nossas crianças 

espalham seus sonhos sob nossos pés. E devemos caminhar 

delicadamente”. Essa é uma reflexão que suscita diversos 

questionamentos sobre os rumos da educação. 
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RESUMO: A cólera é um tipo de diarreia secretória causada 
pelo Vibrio cholera, sendo considerada um problema de saúde 
pública. O principal fator de virulência produzido pelo Vibrio 
cholerae, consiste na chamada toxina da cólera (TC). A TC 
promove nas células intestinais uma secreção excessiva de Cl- 
que é acompanhada pelo movimento de uma grande 
quantidade de água para o lúmen intestinal. A solução de 
reidratação oral é o método mais eficaz para o tratamento da 
cólera, entretanto este não interfere no mecanismo de ação da 
TC. Portanto, é de suma importância o estudo de fármacos e 
biomoléculas que possam agir no mecanismo dessa toxina. 
Esta revisão foi conduzida com o objetivo de encontrar ensaios 
relacionados a busca de moléculas que pudessem agir na 
cólera. Os estudos encontrados mostram que atualmente novas 
moléculas tem apresentado efeito protetor na diarreia induzida 
pela TC ou mesmo pela infecção pelo Vibrio cholerae. Também 
foram encontrados relatos promissores acerca do feito 
antissecretório de alguns fármacos já utilizados para o 
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tratamento de outras doenças. O canal CFTR, o receptor GM1 
e AMPK são os principais alvos terapêuticos estudados. Muitas 
dessas moléculas ou extratos apresentam o mecanismo de 
ação ainda por esclarecer. Apesar do número relativo de 
trabalhos é necessário mais estudos que possam conduzir para 
o desenvolvimento de novas terapias para o tratamento da 
cólera. 
Palavras-chave: Cólera. Ensaios experimentais. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cólera é caracterizada como uma doença infecciosa 

intestinal aguda causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae. 

O Vibrio cholerae é uma bactéria gram-negativa que é 

classificada em mais de 200 sorogrupos. Apesar deste número, 

apenas os sorogrupos O1 e O139 causam epidemias de cólera. 

O V. cholerae O1 possui dois biotipos: o clássico e o El Tor. O 

biotipo El Tor é menos patogênico que o biotipo clássico, 

causando mais infecções assintomáticas e tem maior 

resistência às condições externas (HARRIS et al., 2012).  

Esta doença diarreica potencialmente fatal resulta em 

grandes volumes de fezes aquosas, causando desidratação 

rápida que pode progredir para choque hipovolêmico e acidose 

metabólica. A proporção de casos fatais é de até metade em 

grupos vulneráveis durante os surtos, mas pode ser inferior a 

1% se for tratada adequadamente (HARRIS et al., 2012; NAG 

et al., 2018). Apesar dos grandes avanços científicos e décadas 

de pesquisa acerca da compreensão da cólera e sua 

fisiopatologia, esta doença continua a ser um problema que 

consome recursos de saúde humana no mundo todo, 

principalmente nos países em desenvolvimento com 

populações sem acesso a água e saneamento. 
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A cólera é uma doença endêmica em regiões do mundo 

com condições de infraestruturas de água, saneamento e 

higiene precárias, como a África Subsaariana e regiões do 

Oriente Médio e regiões afetadas por desastres naturais e/ou 

crises humanitárias. Nos países desenvolvidos, é vista 

esporadicamente (LANCET, 2017). Um dos primeiros relatos de 

cólera foi localizado na Ásia, em 1817, quando uma primeira 

pandemia de cólera surgiu e se espalhou da Índia para várias 

outras regiões do mundo. Após essa primeira manifestação, 

outras seis grandes pandemias ocorreram durante os séculos 

XIX e XX. A última dessas se originou na Indonésia, em 1960 e 

ainda está em andamento (LIPPI; GOTUZZO; CAINI, 2016). 

Embora amplamente sub-notificada a Organização Mundial da 

Saúde estima um total de 2,8 milhões de pessoas contraem 

anualmente a cólera, levando a 91.000 casos de mortes (CDC, 

2018). Recentemente, a cólera afeta comunidades vulneráveis 

como o pós-terremoto no Haiti, Iraque e Iêmen, onde desastres 

naturais, movimentos de refugiados, guerras e conflitos 

aumentam o risco de infecção e surtos (DUTRA et al., 2013).  

Embora o acesso seguro dos sistemas avançados de 

saneamento tenham feito da cólera uma doença tratável e 

limitada nos países desenvolvidos, novas cepas de V. cholerae, 

bem como a facilidade de deslocamento e migração constante 

de indivíduos possivelmente infectados levantaram sérios 

problemas de saúde pública. Neste contexto, vale ressaltar que 

no Brasil não há registros confirmados de casos autóctones 

desde 2007, entretanto, considerando-se a ocorrência de casos 

e surtos em países com relações estreitas com o Brasil, pode 

haver risco de reintrodução de cólera por viajantes, turistas ou 

trabalhadores brasileiros (EDUARDO; KATSUYA, 2014). 
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O principal mecanismo pelo qual o Vibrio cholerae causa 

seus efeitos fisopatológicos, responsável pela desidratação 

características observada durante a cólera, é através da 

secreção da toxina da cólera (TC) no intestino delgado durante 

a sua infecção (RANDAK, 2018). 

Após a sua colonização o Vibrio cholerae começa a 

secretar a enterotoxina da cólera, que interage com os 

receptores no epitélio intestinal. A toxina da cólera é uma 

proteína hexamérica de uma subunidade enzimática A e cinco 

subunidades B que ligam-se à superfície das células intestinais 

para mediar a sua endocitose nos enterócitos na mucosa 

intestinal (BASU; MUKHOPADHYAY, 2014). Após a sua 

endocitose a TC alça o lúmen dos enterócitos e se desloca para 

o retículo endoplasmático via tráfico retrógrado, onde o seu 

domínio enzimático (subunidade A) é liberada e translocada 

para o citosol. No citoplasma a subunidade A se torna 

enzimaticamente ativa, promovendo a clivagem da nicotinamida 

adenina dinucleotídeo (NAD) presente no citoplasma em 

adenosina difosfato ribose (ADPR) e nicotinamida. Após essa 

clivagem ADPR se liga covalentemente a subunidade α da 

proteína Gs, que tem por função estimular a adenilato ciclase 

localizada na membrana basolateral dos enterócitos (WANDS 

et al., 2015). Essa ligação inibe a atividade intrínseca GTPase 

da subunidade α da Proteína G, que promove a hidrólise do 

GTP a GDP, impedindo assim, a auto-inativação da sua 

atividade estimulante. Portanto, a ligação ADPR-Gsα faz com 

que o GTP permaneça ligado a subunidade α da proteína Gs 

impedindo a sua reassociação as porção β e γ da proteína Gs. 

Dessa forma a toxina da cólera, mais especificamente por meio 

da sua subunidade A, promove uma ativação persistente da 

Adenilato ciclase (AC) e uma elevação dos níveis de AMPc 
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intracelular. O aumento intracelular de AMPc resulta na 

ativação da PKA, que medeia a fosforilação do receptor 

regulador de condutância transmembrana da fibrose cística 

(CFTR) (MUANPRASAT; CHATSUDTHIPONG, 2013). 

O canal CFTR é um canal de Cl- expresso na membrana 

apical dos enterócitos que possui um papel crítico no transporte 

de Cl- e HCO3- e na secreção de fluido no lúmen intestinal. A 

hiperativação do canal CFTR pela TC faz com que ocorra uma 

secreção excessiva de Cl- na porção apical dos enterócitos 

afetados pela TC, que é acompanhada pelo movimento 

osmótico de uma grande quantidade de água proveniente da 

submucosa para o lúmen intestinal através dos espaços 

intercelulares, o que sobrecarregar a reabsorção de fluido 

intestinal pelo cólon, causando uma intensa secreção intestinal 

característica dessa diarreia secretória (MOON et al., 2015). 

Além do efeito direto da toxina da cólera através da 

produção excessiva de AMPc nos enterócitos, a secreção 

induzida por toxina também se dá por meio da sua ação em 

células enterocromafins causando nestas um aumento de 

AMPc e consequente libertação de serotonina (5-HT) e 

neurotensina (NT). Estes mediadores promovem a ativação de 

componentes neurológicos no Sistema Nervoso entérico, 

induzindo a liberação do peptídeo intestinal vasoativo em redes 

neurais aumentando a secreção nas criptas intestinais 

(CLEMENS et al., 2017). 

A intensa secreção intestinal causada pela TC, bem 

como a ativação do sistema imune por meio de receptores na 

membrana plasmática do V. cholerae culminam clinicamente 

em uma diarreia indolor e profusa, podendo estar associada a 

um desconforto abdominal, flatulência e vômito (BUTLER, 

2017). Casos graves podem levar ao choque hipovolêmico 
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devido à perda intensa de líquido e pelo distúrbio eletrolítico 

(DAVIES; BOWMAN; LUBY, 2017). Embora a diarreia inicial 

possa incluir material fecal, a apresentação clássica de diarreia 

consiste em muco aquoso e fétido descrito como fezes do tipo 

"água de arroz". A taxa de perda de líquidos pode chegar até a 

1 litro por hora nos casos de cólera e de outras doenças 

diarreicas. Em casos graves, conhecidos como cólera gravis, o 

choque hipotensivo pode ocorrer poucas horas após os 

primeiros sintomas. Se o tratamento não for iniciado 

imediatamente, as taxas de mortalidade relatadas são de 70% 

(KELLY et al, 2016). 

Uma barreira crítica no tratamento da cólera é a falta de 

tratamentos eficazes e fáceis de serem aplicados na prática. 

Embora os antibióticos possam diminuir a duração e a 

severidade dessa diarreia, estes podem levar a resistência 

bacteriana, levando a repetidos episódios de cólera (HARRIS et 

al., 2012). 

 Nos países em desenvolvimento o uso da solução de 

reidratação oral (SRO) é a medida terapêutica base para esse 

tipo de acometimento (THIAGARAJAH et al., 2015). A solução 

de reidratação oral (SRO) consiste numa mistura simples de 

sais e glicose em proporções específicas ingerida por via oral, 

que promove a absorção de fluido intestinal e mantem a 

hidratação (CHENG 2016). Embora a SRO seja a melhor 

medida terapêutica recomendada pelas diretrizes da OMS e 

UNICEF e tenha causado uma redução da mortalidade em 

cerca de quatro vezes nas últimas 3 décadas, a sua eficácia é 

limitada, particularmente nos jovens e idosos, pois a 

administração de fluidos por si só não proporciona um alívio dos 

sintomas, não elimina a infecção pelo V. cholerae e não 
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interfere no mecanismo de ação de sua toxina (TRADTRANTIP; 

KO; VERKMAN, 2014; GRIGGS et al., 2016) 

Um outro fator preocupante, que dificulta esse tipo de 

tratamento é que frequentemente a água utilizada nos países 

em desenvolvimento é contaminada, o que pode ser um 

problema não resolvido, quando se é necessário a reposição de 

grande quantidade de água. Os tratamentos padrão para a 

cólera e outras diarreias secretórias também incluem drogas 

que diminuem a motilidade intestinal. Essa abordagem é menos 

que ideal porque, nos casos em que a infecção é a causa, isso 

pode aumentar a incidência da multiplicação bacteriana e o 

potencial de sepse (THOMPSON et al., 2018). Baseado nestes 

fatores não há atualmente nenhuma terapia eficaz ou 

medicamento disponível para o tratamento da cólera. Devido a 

essa problemática, o objetivo deste trabalho foi analisar artigos 

relacionados a pesquisa nesta área.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta revisão foi conduzida através de pesquisa na 

literatura usando o PubMed e as palavra-chave "tratamento" e 

"cólera". Foram selecionados trabalhos recentes (dos últimos 5 

anos) que relatavam fatores ligados ao tratamento da cólera e 

trabalhos experimentais que descreviam moléculas com 

potencial antissecretório. Ademais foram pesquisados 

trabalhos que abordavam o conhecimento científico necessário 

para se discutir essa temática. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados artigos relacionados a pesquisa de 

moléculas que foram testadas e apresentaram resultados 

indicativos de sua utilização no tratamento da cólera ou 

potenciais candidatas. Os resultados desta pesquisa 

encontram-se resumidos na Tabela 1. Os trabalhos 

selecionados tratam-se de ensaios experimentais e 

comparativos. 

 

Tabela 1. Principais moléculas entradas e o mecanismos de 

ação proposto para estas. 

Molécula Mecanismo de ação Publicação 

Rx100 (análogo do ácido 

lisofosfatídico) 

Inibidor do canal 

CFTR 

Thompson et al., 

2018 

Zearalenona (metabólito 

do fungo Fusarium sp. 

PSU-ES123) 

Inibidor do canal 

CFTR 

Muangnil et al., 

2018) 

Ácido flufenâmico (FFA), 

(medicamento anti-

inflamatório não esteroidal 

(AINE)) 

Ativador da AMPK Pongkorpsakol et 

al., 2017 

Piperina (alcaloide 

extraído da pimenta preta) 

Inibidor do canal 

CFTR 

Pongkorpsakol et 

al., 2015 

Oligossacarídeo de 

quitosana (COS) (derivado 

da quitina) 

Ativador da AMPK Muanprasat et al., 

2015. 

Goma do cajueiro (GC) 

(um heteropolissacarídeo) 

Antagonista do 

receptor GM1 

Araujo et al., 2015 
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Polissacarídeo sulfatado 

(extraído da alga Gracilaria 

cervicornis) 

Antagonista do 

receptor GM1 

Bezerra et al., 

2018), 

Polissacarídeo sulfatado 

(extraído da alga Gracilaria 

intermedia) 

Antagonista do 

receptor GM1 

Leodido et al., 

2017 

Polissacarídeo sulfatado 

(extraído da alga Gracilaria 

caudata) 

Antagonista do 

receptor GM1 

Costa et al., 2016 

Polissacarídeo sulfatado 

(extraído da alga Hypnea 

musciformis) 

Antagonista do 

receptor GM1 

Sousa et al., 2016 

Fração proteica (obtida do 

látex da Plumeria pudica) 

Não identificado Santana et al., 

2018 

Nanopartícula revestidas 

com gangliosídeos GM1 

Atuam se ligando 

diretamente a TC. 

Bloqueando sua 

ligação ao GM1 

Das et al., 2018 

Entinostat Reduz a 

permeabilidade 

intestinal 

Sarker et al., 

2017 

Nanopartículas de óxido 

de zinco 

Atuam se ligando 

diretamente a TC. 

Bloqueando sua 

ligação ao GM1 

Sarwar et al.,2017 

Óleos essenciais 
de Senecio nutans 

Antimicrobiano Paredes et al., 

2016 
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Extratos metanólicos 

(Centella asiatica, 

Elephantopus scaber, 

Camellia sinensis e 

Holarrhena 

antidysenterica) 

Antimicrobiano José et al., 2017 

Diclofenaco Inibição do canal 

CFTR 

Pongkorpsakol et 

al., 2014 

Krisanaklan (extrato 

herbal) 

Inespecífico Tradtrantip; Ko; 

Verkman, 2014 

H2S Não foi elucidado Sousa et al., 2018 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Baseado nesta busca na literatura, foi possível observar 

que vários modelos de pesquisa animal foram desenvolvidos 

para o estudo da cólera. A maioria desses modelos foram 

desenvolvidos usando os dois subtipos patogênicos do V. 

cholerae ou seus fatores de virulência, principalmente a TC.  

As pesquisas voltadas para o estudo dos mecanismos 

fisiopatológicos da cólera através de diferentes metodologias 

tem destacado o canal CFTR como um alvo terapêutico para o 

tratamento da cólera. Um número anterior de investigações 

demonstraram que os inibidores do canal CFTR são capazes 

de reverter a secreção de fluido intestinal induzida pela TC tanto 

em ratos como em camundongos (THIAGARAJAH; VERKMAN, 

2012). Exemplificando este potencial alvo, Thompson e 

colaboradores (2018) estudaram um análogo metabolicamente 

estável do ácido lisofosfatídico, chamado de Rx100, e 

mostraram que esta molécula é capaz de inibir a ativação do 

canal CFTR e também reduzir a permeabilidade da barreira 
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intestinal, resultando na diminuição da perda de fluidos em 

múltiplas etiologias das diarreias secretórias incluindo a cólera. 

A Rx100 é uma molécula pequena, inédita e inovadora, que 

demonstrou eficácia após administração subcutânea e oral em 

modelos de diarreia induzida pela toxina da cólera. 

 Outro estudo recente avaliou o potencial de compostos 

derivados do metabolismo do fungo Fusarium sp. PSU-ES123 

como inibidores da secreção de Cl- mediada pela TC através 

do canal CFTR em células epiteliais intestinais humanas (T84). 

Este estudo mostrou que o composto a zearalenona inibiu 

significativamente a secreção de Cl- induzida pela TC em 

células T84 e bloqueou a secreção de fluido intestinal induzida 

por TC em camundongos. Análises funcionais, bioquímicas e 

estudos de docking molecular indicaram que a zearalenona é 

capaz de inibir reversivelmente a atividade do canal de CFTR 

em células T84 (MUANGNIL et al., 2018).   

Em outro estudo, Pongkorpsakol e colaboradores (2015) 

avaliaram a eficácia de um composto predominante de uma 

formulação anti-diarreica (extrato de pimenta preta) utilizada na 

medicina popular de alguns países, como a Tailândia.  Mais 

especificamente este trabalho avaliou o efeito antissecretório da 

piperina, um alcaloide extraído da pimenta preta, e seu 

mecanismo subjacente. A piperina foi capaz de reduzir a 

secreção de Cl- mediada por AMPc nas células T84, 

semelhante ao extrato de pimenta preta. Este alcaloide também 

diminuiu a secreção de fluido intestinal induzido pela toxina da 

cólera em camundongos, através da inibição do canal CFTR. A 

piperina representa uma nova classe de moléculas, presente na 

medicina popular que se apresenta como candidatos ao 

tratamento de doenças diarreicas causadas pela hipersecreção 

intestinal de Cl−. O extrato herbal, conhecido como Krisanaklan 
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utilizado medicina popular para o tratamento de diarreias na 

Tailândia também apresentou efeitos promissores na diarreia 

induzida pela TC em camundongos neonatos (TRADTRANTIP; 

KO; VERKMAN, 2014). 

 Além da participação do canal CFTR alguns estudos tem 

mostrado o papel da proteína quinase dependente de AMP 

(AMPK) na regulação da secreção intestinal na fisiopatologia da 

toxina da cólera. A AMPK é uma proteína quinase que inibe a 

função do canal CFTR nas células epiteliais intestinais. A 

atividade da AMPK aumenta durante condições de estresse 

metabólico onde os níveis intracelulares de AMP é maior em 

relação aos níveis de ATP. A ativação da AMPK em resposta 

ao estresse metabólico gerado pela toxina da cólera é 

responsável pelo feedback negativo e potencial alvo para a 

disfunção na secreção de cloreto e água causado pela TC 

(KONGSUPHOL et al., 2009). 

Alguns trabalhos de fato tem mostrado o efeito de 

ativadores da proteína quinase AMPK dentro dessa 

perspectiva. Neste contexto Pongkorpsakol e colaboradores 

(2017) estudaram uma nova aplicação para o Ácido flufenâmico 

(FFA), um medicamento antiinflamatório não esteroidal (AINE), 

como uma alternativa para o tratamento da cólera. Através 

deste trabalho, foi demonstrado que o FFA possui eficácia anti-

diarreica no modelo de diarreia induzida pelo Vibrio cholerae, 

variante El Tor e que este efeito se dá pela ativação da AMPK, 

bem como pela regulação negativa da via de sinalização do NF-

kB. O mesmo efeito foi observado em células epiteliais 

intestinais (T84). Esses dados indicam que FFA representa uma 

classe de drogas já existentes e clinicamente usadas para 

outras doenças que podem ser de utilidade potencial no 

tratamento da cólera via ativação da AMPK. 
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Uma outra classe de molécula que apresentou atividade 

inibitória na secreção de fluido intestinal induzida pela TC 

através da ativação da proteína quinase AMPK em ratos e em 

diferentes linhagens de culturas de células, foi o 

oligossacarídeo de quitosana (COS), um biomaterial derivado 

da quitina, que normalmente é absorvido pelos epitélios 

intestinais sem degradação e tem diversas atividades 

biológicas, incluindo a função epitelial intestinal 

(MUANPRASAT et al., 2015). 

Dentro desta mesma classe de moléculas alguns 

polissacarídeos obtidos a partir de algas e plantas 

tradicionalmente utilizados na medicina popular da região 

nordeste do Brasil tem apresentado atividade antidiarreica 

descrita na literatura. A atividade destes polissacarídeos foi 

avaliada em vários ensaios experimentais de diferentes tipos de 

diarreia, incluindo a diarreia secretória induzida pela TC no 

modelo de alça intestinal isolada em camundongos. Um destes 

polissacarídeos que apresentaram atividade antissecretória na 

diarreia induzida pela toxina da cólera foi a goma do cajueiro 

(GC), um heteropolissacarídeo complexo extraído do exsudato 

do cajueiro, Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae), uma 

planta comumente conhecida no Brasil como cajueiro (ARAUJO 

et al., 2015). Outro produto natural extraído de planta que 

também apresentou efeito antidiarreico em diferentes ensaios 

de diarreia incluindo o induzido pela TC foi uma fração proteica 

obtida do látex da Plumeria pudica, no entanto o mecanismo de 

ação desta não foi totalmente elucidado (SANTANA et al., 

2018).  Outra classe de polissacarídeos vem sendo 

amplamente estudada por apresentar resultados promissores a 

respeito de suas atividades farmacológicas antidiarreicas: os 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas. De fato, os 
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polissacarídeos sulfatados extraídos das algas Gracilaria 

cervicornis (BEZERRA et al., 2018), Gracilaria intermedia 

(LEODIDO et al., 2017), Gracilaria caudata (COSTA et al., 

2016) e Hypnea musciformis (SOUSA et al., 2016) apresentam 

efeito semelhante. Um mecanismo sugerido para a atividade 

protetora gastrintestinal destes polissacarídeos se deve a sua 

natureza aniônica e elevada capacidade de ligação à resíduos 

de aminoácidos de mucina, carregados positivamente, 

funcionando como revestimento protetor da mucosa intestinal, 

bem como o efeito antissecretório contra a TC provavelmente 

se dá através da ligação direta destes polissacarídeos ao 

receptor GM1 dos enterócitos (COSTA et al., 2016).  

O GM1 (monossialogangliosídeo) consiste em um 

receptor específico presente na superfície dos células da 

mucosa intestinal. A TC inicia sua ação pela ligação com alta 

afinidade e especificidade ao receptor GM1 dos enterócitos, o 

que desencadeia a internalizada ativa da TC pela maquinaria 

da célula hospedeira (BASU; MUKHOPADHYAY, 2014).  A 

ligação específica da TC ao receptor GM1 é fundamental para 

que a toxina venha a exercer seus efeitos tóxicos nos 

enterócitos. Devido a isto atualmente algumas pesquisas visam 

o receptor GM1 como um alvo terapêutico para inibir o efeito da 

TC. Pensando nisso Das e colaboradores (2018) recentemente 

desenvolveram nanopartículas híbridas ligadas a própria 

molécula do GM1, resultando em uma nanopartículas 

polimérica que funcionaram como uma isca para a TC pela 

ligação seletiva e estável desta ao GM1 da nanopartícula, o que 

promoveu a neutralização das suas ações nas células epiteliais 

in vitro e in vivo. Além disso, essas nanopartículas revestidas 

com GM1 atenuaram a produção epitelial de AMPc frente à 
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infecção com o próprio Vibrio cholera em cultura de células e no 

modelo animal em rato. 

Sarwar e colaboradores (2017) também desenvolveram 

uma nanopartícula de óxido de zinco (NPs de ZnO) para o 

tratamento da cólera. Nesta pesquisa as NPs de ZnO 

apresentaram efeito promissor, diminuindo acúmulo de fluido 

intestinal induzido pela TC em camundongos. Também foram 

realizados ensaios bioquímicos e de crescimento utilizando-se 

dos biótipos do V. cholerae clássicos (O395) e El Tor (C6706). 

Observou-se ainda que as NPs de ZnO possuem efeito protetor 

através da formação de um complexo com a TC, promovendo 

o rompimento da estrutura da TC bloqueando sua interação 

com o receptor GM1, reduzindo assim a captação da TC nas 

células. 

O desenvolvimento de nanopartículas de zinco é 

relevante porque o Zinco sozinho já é recomendado por via oral 

combinado com a SRO como uma terapia eficaz para diminuir 

a morbilidade e mortalidade associadas com a cólera. No 

entanto, há relatos de que o acréscimo de zinco para a SRO 

não reduziu totalmente a produção de fezes ou o tempo de 

recuperação ou duração da doença (NEGI et al., 2015). 

Outro composto que é utilizado clinicamente para o 

tratamento de vários tipos de câncer, o Entinostat, foi mostrado 

por Sarker e colaboradores (2017) que pode ser usado 

alternativamente para atenuar a diarreia causada pelo Vibrio 

cholerae em coelhos infectados. O efeito do Entinostat mostrou-

se ser devido a regulação negativa significativa da catelicidina 

CAP-18 no epitélio ileal, e à redução da permeabilidade epitelial 

do intestino.  

Pongkorpsakol e colaboradores (2014) também 

estudaram uma nova aplicação para o diclofenaco, um anti-
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inflamatório não esteroidal (AINE) muito utilizado para o 

tratamento de processos inflamatórios. Os AINEs além de atuar 

exercendo sua ação anti-inflamatória via inibição das 

ciclooxigenases, demonstraram ser funcionais moduladores de 

canais de cátions e ânions em vários tipos de tecidos. Devido a 

essa característica esse grupo de pesquisadores avaliou o 

efeito protetor do diclofenaco na diarreia induzida pelo V. 

cholerae, bem como os mecanismos envolvidos neste efeito. 

Foi possível observar através deste estudo que a administração 

intraperitoneal de diclofenaco é capaz de reduzir a secreção 

intestinal induzida pela TC e Vibrio cholerae sem afetar a 

absorção de fluido intestinal em camundongos. Coletivamente, 

esses resultados indicam que o mecanismo de ação do 

diclofenaco inibe reversivelmente a atividade do canal CFTR via 

mecanismos que não envolvem mudanças nos níveis 

intracelulares de cAMP ou inativação do canal CFTR pela 

AMPK. 

Alguns produtos naturais encontrados apresentaram 

resultados relacionados a inibição do crescimento bacteriano do 

Vibrio cholerae, como alguns óleos essenciais da a planta 

Senecio nutans, uma planta nativa do norte do Chile 

(PAREDES et al., 2016). No trabalho desenvolvido por Jose e 

colaboradores (2017) os extratos metanólicos obtidos a das 

plantas Centella asiatica, Elephantopus scaber, Camellia 

sinensis e Holarrhena antidysenterica mostraram uma atividade 

antibiofilme promissora contra V. cholerae. 

Ademais das moléculas encontradas também há bem 

relatado na literatura o efeito protetor do Sulfeto de Hidrogênio 

(H2S) na diarreia induzida pela TC em camundongos (SOUSA 

et al., 2018). H2S é uma molécula gasosa que apesar de sua 

longa história como um gás tóxico e poluente ambiental, ao 
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longo dos últimos anos tornou-se reconhecido como uma 

importante molécula de sinalização que desempenha diversos 

papéis fisiológicos e de grande importância para a saúde 

humana (WALLACE; WANG, 2015). Sousa e colaboradores 

(2018) usando moléculas doadoras de H2S (NaHS e reagente 

de Lawesson) mostraram que o H2S apresenta atividade 

antissecretória. Além de desempenhar um papel essencial na 

proteção da mucosa intestinal na diarreia induzida pela toxina 

da cólera. 

 

CONCLUSÕES 

 

Esta busca de dados fornece provas de que novas 

moléculas ou novas aplicações biotecnológicas estão sendo 

desenvolvidas ou podem ser aplicadas para o desenvolvido de 

drogas eficazes e de fácil uso para o tratamento da diarreia 

secretória causada pela toxina da cólera.  Foi possível observar 

também que o canal CFTR, o receptor GM1 e a proteína 

quinase AMPK são os principais alvos terapêuticos estudados.  

Mesmo sendo observado um número considerável de 

estudos que possam conduzir ao desenvolvimento de uma nova 

abordagem terapêutica da cólera, nenhuma das moléculas ou 

extratos abordadas encontram-se em estudo clínico para o 

tratamento desse acometimento, sendo todos os estudos 

experimentais. Diante disto, ainda é necessário mais estudos 

pré-clinicos e clínicos que possam conduzir a um fármaco que 

futuramente seria utilizado para o tratamento da cólera. Este iria 

melhorar significativamente o cuidado com os pacientes 

acometidos pela doença e eliminar a necessidade de manter 

pacientes gravemente doentes que necessitam consumir 
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regularmente grandes quantidades hidratação oferecendo 

opções para pacientes pediátricos e em situação epidêmicas. 
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RESUMO: O câncer é considerado a segunda causa de 
mortalidade em todo o mundo, elevando os investimentos de 
custos nos hospitais, bem como dos medicamentos e 
tecnologias. Um cuidado integral ao paciente pode ser 
promovido quando tecnologias estão inseridas e aliadas a ele. 
Destaca-se que as tecnologias aplicadas à saúde tem sido cada 
vez mais inseridas no ambiente hospitalar. O objetivo do 
trabalho foi pesquisar na comunidade científica sobre a eficácia 
no uso de tecnologias de aprendizagem para o manejo de 
pacientes com câncer. O trabalho trata-se de uma revisão 
integrativa realizada por meio da busca dos artigos nas bases 
de dados SCOPUS, CINAHL, LILACS e MEDLINE. Dos 23 
artigos selecionados para compor a revisão, os 31% foram 
publicados em 2016. O estudo identificou que a maioria das 
publicações teve como objetivo a avaliação do uso de 
ferramentas ou jogos online para auxílio no manejo de 
pacientes oncológicos. Uma das principais características dos 
estudos é a ajuda no autocuidado e melhora na resposta aos 
tratamentos. Conclui-se então que o acesso às plataformas, 
sites, aplicativos e outras tecnologias que facilitam o dia-a-dia 
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do paciente e do profissional são vantajosos e contribuem para 
melhores resultados e qualidade de vida do paciente, ao passo 
que fornecem ferramentas para o manejo adequado dos 
mesmos frente a esse problema. 
Palavras-chave: Oncologia. Assistência ao paciente. 
Tecnologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias tem avançado e melhorado cada vez mais 

diversos sistemas para a população mundial, como exemplo 

pode-se citar a utilização de tecnologias que auxiliam nas 

metodologias de ensino, o que permite a formação e/ou 

aperfeiçoamento do profissional. O processo de ensino 

aprendizagem acompanha o desenvolvimento de ferramentas 

que contribuem para essa formação, com a finalidade de 

transmitir conhecimento e produção de recursos humanos em 

diversas áreas de atuação. 

A Educação a Distância (EaD) tem refletido em 

mudanças expressivas no entendimento do conceito de 

educação e desta forma representa uma opção considerável no 

sistema de ensino (OLIVEIRA; CARNEIRO; NAKAYAMA, 

2014). Com a implementação e expansão de ações 

educacionais elaboradas de forma virtual, diversas alternativas 

têm sido desenvolvidas para auxiliar a transmissão do 

conhecimento (TOSTES, 2011). Com isso os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVAs), são opções que tornam a 

relação ensino-aprendizagem um processo ativo, dinâmico e 

personalizado, representando assim uma prática constante na 

EaD. Em decorrência das demandas educacionais, a utilização 

dos AVAs é algo cada vez mais presente no ambiente 

acadêmico e corporativo, sendo assim uma opção tecnológica 
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capaz de atender tais necessidades (PEREIRA; SCHIMITT; 

DIAS, 2007). 

O surgimento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), nas quais estão incluídos os AVAs, 

podem apoiar serviços na área da saúde e desta forma serem 

integradas a esse sistema (BARRA et al., 2017; SANTOS et al., 

2017). O uso das TICs tem se disseminado nos mais diversos 

serviços em saúde, seja no desenvolvimento de plataformas 

com armazenamento de dados que refletem a realidade do 

sistema, sejam no auxílio ao tratamento e manejo de pacientes 

(GUIMARÃES; GODOY, 2012).  

Enquanto exemplo de AVAs, as tecnologias móveis, 

como tablets e smartphones, surgem como ferramenta 

considerável para auxiliar no acesso à informação (KEENGWE; 

BHARGAVA, 2014) e o desenvolvimento de aplicativos móveis 

para esses equipamentos, também conhecidos como Apps, 

contribui na edificação de uma nova forma de assistência em 

saúde, onde as informações referentes a tal condição fazem-se 

necessárias (BANOS et al., 2015).  

Os Apps podem ser divididos em muitas categorias, 

como por exemplo: entretenimento, educação, interação social 

e saúde, e esta última destaca-se entre as mais procuradas 

(DUARTE, 2013). Além disso, os dados gerados por essas 

ferramentas podem servir como base para aperfeiçoar serviços 

importantes na demanda assistencial em saúde (BARRA et al., 

2017).  

Atualmente o câncer é considerado a segunda causa de 

mortalidade em todo o mundo, elevando os investimentos dos 

custos nos hospitais, bem como dos medicamentos e 

tecnologias. No Brasil, a ocorrência da doença avança seguindo 

o aumento da expectativa de vida, em função do 
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envelhecimento populacional (INCA, 2007). De acordo com o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) a quimioterapia, a 

radioterapia e a cirurgia são consideradas as três principais 

formas de tratamento do câncer. Estas podem variar de acordo 

com a sensibilidade dos tumores a estas modalidades (INCA, 

2012).  

Os recursos tecnológicos atuais estão interligados com 

as práticas terapêuticas de forma que, no campo da saúde, a 

utilização de equipamentos, procedimentos e tecnologias em si, 

compreendem as conhecidas “tecnologias duras” (MERHY, 

2002). Um cuidado integral ao paciente pode ser promovido 

quando esse tipo de tecnologia está inserido e aliado a ele 

características clínicas, epidemiológicas e do ambiente 

hospitalar, que incluem consciências individuais dos 

profissionais bem como do paciente (DUARTE, 2013).  

Tendo em vista a complexidade no tratamento e manejo 

de pacientes que possuem patologias características, como o 

câncer, o desenvolvimento de tecnologias de aprendizagem 

pode representar opções capazes de contribuir de alguma 

forma nessa etapa. Considerando a utilização dos recursos 

tecnológicos na área da saúde e a necessidade de alternativas 

que auxiliem na terapêutica dessas patologias, é importante 

preencher lacunas ainda existentes no desenvolvimento destas 

ferramentas. Pensando nisso, formulou-se a seguinte questão 

norteadora “As tecnologias de aprendizagem desenvolvidas 

para o manejo de pacientes oncológicos no Brasil e em países 

desenvolvidos tem sido eficazes?” 

Assim, o objetivo do presente estudo foi realizar uma 

revisão integrativa na comunidade científica acerca da eficácia 

no uso de tecnologias de aprendizagem para o manejo de 

pacientes oncológicos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Revisões integrativas da literatura são caracterizadas 

por serem um método que realiza busca ampla na literatura 

para a obtenção de conhecimento amplo com relação ao tema 

em questão, baseado em estudos pre-existentes (FACULDADE 

DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS UNESP, 2015). A presente 

revisão foi realizada seguindo as seguintes etapas: 

estabelecimento da questão norteadora, busca na literatura, 

coleta dos artigos, análise crítica dos estudos selecionados, 

interpretação e síntese dos resultados e apresentação dessa 

revisão. 

 A busca online de artigos foi realizada durante o mês de 

junho de 2018, utilizando os seguintes critérios de inclusão: 

apresentar texto completo, nacional ou internacionalmente, 

estar disponível em inglês, português ou espanhol e ter sido 

publicado no período de 2008 a 2018. 

A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados 

SCOPUS, CINAHL, LILACS e MEDLINE, utilizando o Portal de 

Periódicos da Capes, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o 

PUBMED. 

As seguintes combinações de descritores foram usadas 

para realizar buscas em bancos de dados: : "medical oncology" 

and "patient care" and "education, distance", "medical oncology" 

and "software" and "patient care", "medical oncology" and 

"video game", "neoplasms" and "video game", todas as 

combinações mencionadas também foram utilizadas em 

português e espanhol. No total, 413 resultados foram 

encontrados para todas as buscas. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão e realizar a leitura dos resumos, 
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excluindo as repetições, foram selecionados 23 artigos para 

compor este estudo. 

Para a análise e síntese dos artigos selecionados, foi 

aplicado um instrumento de coleta de dados contendo as 

variáveis: título dos artigos, autores, ano de publicação, base 

de dados, nome do periódico, modalidade de pesquisa, 

objetivos e principais resultados. Com isso, os dados foram 

expostos em tabela e discutidos à luz da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela a seguir mostra os artigos selecionados para o 

estudo, com suas respectivas características. 

 

Tabela 1. Dados dos artigos selecionados, organizados em 
título, autores, objetivo e ano de publicação. 

Título Autores Objetivo Ano 

The Benefits and 
Challenges of Using 
Computer- 
Assisted Symptom 
Assessments in 
Oncology Clinics: 
Results of a Qualitative 
Assessment 

Mark et al Avaliar a maneira pela qual os 
profissionais usam o Sistema 

de Avaliação, Cuidado e 
Educação do Paciente (PACE) 

e identificar os benefícios e 
desafios que as clínicas de 

oncologia podem enfrentar ao 
adotar este sistema. 

2008 

A Video Game 
Improves Behavioral 
Outcomes in 
Adolescents and Young 
Adults With Cancer: A 
Randomized Trial 

Kato et al Determinar a eficácia de uma 
intervenção de videogame 
para melhorar a adesão e 

outros resultados 
comportamentais para 

adolescentes e adultos jovens 
com neoplasias malignas, 
incluindo leucemia aguda, 

linfoma e sarcoma de partes 
moles. 

2008 

Oncology Lifeline – A 
Timeline Tool for the 
Interdisciplinary 

Drohan et al Desenvolver um método para 
a síntese de informações 
sobre radiologia, cirurgia, 

patologia, oncologia médica e 

2010 
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Management of Breast 
Cancer Patients in a 
Surgical Clinic. 

genética de pacientes, 
servindo assim para apoiar a 
decisão clínica e indicadores 
de qualidade para auxiliar na 

tomada de decisão. 

The ACGT Master 
Ontology and its 
applications – Towards 
an 
ontology-driven cancer 
research and 
management system 

Brochhausen 
et al 

. 

Desenvolver ontologias no 
projeto cofinanciado pela UE, 
Avanço dos Ensaios Clínicos-
Genômicos em Câncer para 

melhorar o conhecimento 
médico 

2011 

Systematic Review of 
Factors Influencing the 
Adoption 
of Information and 
Communication 
Technologies 
by Healthcare 
Professionals 

Gagnon et al Revisar sistematicamente os 
fatores positivos ou negativos 
associados à adoção de TIC 
pelos profissionais de saúde 

em ambientes clínicos. 

2012 

Integrating technology 
into palliative care 
research 

Kamal et al 

. 
Fornecer uma descrição da 

tecnologia de informação em 
saúde (HIT), fornecer 

exemplos de integração bem-
sucedida de tecnologia em 

estudos de pesquisa em todos 
os cuidados paliativos, 

incluindo aconselhamento e 
cuidados paliativos, e avalie os 
princípios gerais do uso eficaz 
da tecnologia para orientar a 

integração. 

2012 

Online group-based 
cognitive-behavioural 
therapy for adolescents 
and young adults after 
cancer treatment: A 
multicenter randomized 
controlled trial of 
Recapture Life-AYA. 

Sansom-
Daly et al 

 

Apresentar o protocol 
Recapture Life e avaliar seus 
efeitos em pacientes adultos 

jovens sobreviventes do 
câncer 

2012 

Professional Navigation 
Framework: 
Elaboration and 
Validation in a 
Canadian Context 

Fillion et al Elaborar, refinar e validar a 
estrutura de navegação 

profissional em um contexto 
canadense. 

2012 
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Sustained effects of 
online genetics 
education: 
a randomized 
controlled trial on 
oncogenetics 

Houwink et 
al 

Projetar um módulo de 
Desenvolvimento Profissional 
Contínuo (CPD) para Genética 
para melhorar o conhecimento 

dos clínicos gerais sobre 
oncogenética e realizar um 
estudo randomizado para 

avaliar os resultados 

2014 

The Interprofessional 
Psychosocial Oncology 
Distance Education 
(IPODE) project: 
perceived outcomes of 
an approach to 
healthcare professional 
education 

McLeod et al Relatar os resultados da 
avaliação dos três primeiros 

anos do projeto 
Interprofissional Psychology 

Oncology Distance Education 
(IPODE), que foi oferecido 

como uma faculdade 
universitária de nível superior 

em nove universidades 
canadenses e como opção de 

educação continuada (CE) 
para profissionais de saúde 

entre janeiro de 2008. e maio 
de 2010 

2014 

Roadmap for the 
development of the 
university of north 
Carolina at chapel hill 
genitourinary oncology 
database – UNC 
GOLD 

Gallagher et 
al 

Criar um banco de dados de 
oncologia utilizando Researc 

Electronic Data Capture e 
implementar no UNC 

Genitourinary Oncology 

2015 

Remote supervision of 
medical training via 
videoconference in 
northern Australia: a 
qualitative study of the 
perspectives of 
supervisors and 
trainees 

Cameron et 
al 

Avaliar o modelo de 
treinamento teleológico de 

Townsville de oficiais médicos 
subalternos nas áreas rurais 

de North Queensland, na 
Austrália 

2015 

Interacct: remote data 
entry system with 
game-elements for 
young leukaemia 
patients 

Peters et al Implementar uma ferramenta 
de comunicação em forma de 

videogame em pacientes 
jovens adolescents que 

sofreram leucemia 

 

Usability testing of an 
online 
Self-management 
program for 

Stinson et al 
 

Explorar um aplicativo de 
programa de computador para 
adolescentes e seus colegas 
na Internet para adolescentes 

2015 
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Adolescents with 
cancer 

e seus pais e aperfeiçoe o 
programa da Internet 

Evaluation of an 
electronic platform for 
problem based learning 
for subspecialty fellows 

Mishra et al 
 

Investigar CBULP, um recurso 
de aprendizagem digital 

conciso, baseado em casos, 
facilitando o trabalho de 

conceitos fundamentais entre 
subespecialidades com foco 

em oncologia urológica e 
tumores renais / adrenais. 

2015 

Play as a care strategy 
for children with cancer 

Lima; Santos Compreender a influência do 
lúdico sobre o processo de 

cuidar na percepção de 
crianças com câncer 

2015 

Necessary but not 
sufficient? Engaging 
young people in the 
development of an 
avatar-based online 
intervention designed 
to provide psychosocial 
support to young 
people affected by their 
own or a family 
member’s cancer 
diagnosis. 

Phelps et al Discutir os desafios e 
sucessos do combate ao 

câncer em um projeto que visa 
desenvolver uma intervenção 
de aconselhamento on-line 

para eles 

2016 

Development and 
usability evaluation of 
the mHealth Tool for 
Lung Cancer (mHealth 
TLC): A virtual world 
health game for lung 
cancer patients 

Brown-
Johnson et 

al 

Testar a viabilidade e 
usabilidade do mHealth TLC, 

um jogo de saúde 3D 
interativo e imersivo para iPad 

que orienta pacientes com 
câncer de pulmão para 

estratégias de comunicação 
assertivas durante visitas de 
clínicas virtuais em primeira 

pessoa 

2016 

The role of Internet 
resources in clinical 
oncology: promises and 
challenges 

Hesse et al Avaliar o papel dos recursos 
da internet na oncologia clínica 

2016 

A mixed methods 
approach to developing 
and evaluating 
oncology trainee 
education 
around minimization of 
adverse events and 

Janssen et al Avaliar a viabilidade e a 
aceitabilidade do uso da 
Qstream para oferecer 

educação em segurança e 
qualidade em um contexto 

específico de oncologia para 
médicos em treinamento nos 

2016 
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improved patient quality 
and safety 

Estados Unidos, Austrália e 
Dinamarca 

Lifestyle behavior 
interventions delivered 
using technology in 
childhood, adolescent, 
and young adult cancer 
survivors: 
a systematic review. 

Kopp et al Resumir a literatura sobre 
intervenções de estilo de vida 
para sobreviventes de câncer 

infantil e AYA entregues 
usando métodos eletrônicos 
ou móveis (e-/ mHealth) e 

discutir as implicações desses 
achados em relação à 
prevenção de doenças 
crônicas na infância e 

sobreviventes de câncer AYA. 

2016 

The use of EORTC 
measures in daily 
clinical practiced 
a synopsis of a newly 
developed manual 

Wintner et al Avaliar o uso do EORTC na 
prática clínica 

2016 

Electronic game: a key 
effective technology to 
promote behavioral 
change in cancer 
patients 

Safdari et al Descrever os efeitos de jogos 
eletrônicos  na promoção de 
mudanças em pacientes com 

câncer 

2016 

Impact of adding a 
pictorial display to 
enhance recall of 
Cancer patient 
histories: a randomized 
trial 

Wolch et al Avaliar o impacto a exposição 
ilustrada na melhora de 

recordação de pacientes com 
histórico de câncer 

2017 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A maioria dos estudos teve como objetivo a avaliação do 

uso de ferramentas ou jogos online para auxílio no manejo de 

pacientes com câncer. Uma das principais características dos 

estudos é a ajuda no autocuidado e melhora na resposta aos 

tratamentos. Dos 23 artigos selecionados para compor a 

revisão, a maioria (73,91%) foi acessada por meio do banco de 

dados MEDLINE, e a maioria (31%) foi publicada em 2016 

(Figura 1). Ao passo que destaca-se que com o passar dos anos 

houve um crescente aumento das pesquisas relacionadas a 

esse tema. 
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Uma pesquisa avaliou estudos sobre a presença de 

jogos eletrônicos durante o tratamento de pacientes 

oncológicos e demonstrou que os jogos apresentados nos 

estudos contribuíram significativamente para a melhoria do 

tratamento, fornecendo informações sobre o autocuidado, 

proporcionando exercícios mentais e físicos, entre outras 

atividades que auxiliaram na adesão ao tratamento do câncer, 

bem como na disposição do paciente (SAFDARI et al., 2016). 

 

Figura 1. Publicações distribuídas por ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Outro estudo centrou-se na melhoria do atendimento 

médico, com isso o objetivo do estudo foi avaliar a melhora da 

capacidade dos médicos em lembrar as características dos 

pacientes, fornecendo imagens eletrônicas de pacientes 

agregadas às características clínicas. Tal estratégia possibilitou 
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melhorar a capacidade de raciocínio dos médicos, bem como a 

capacidade de lembrar de cada caso, quando comparados 

àqueles participantes que receberam apenas informações por 

meio de texto. Esse resultado demonstra a importância de aliar 

técnicas, melhorando a capacidade cognitiva do profissional 

(WOLCH et al., 2017). 

Pesquisadores desenvolveram um manual digital 

"Manual para o uso de medidas do EORTC na prática clínica 

diária", com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão dos 

profissionais nos casos de pacientes hospitalizados com 

câncer, essa ferramenta necessita de alimentação constante, 

porém os autores enfatizaram que pode ser de grande valor 

para melhorar a dinâmica da assistência (WINTNER et al., 

2016).  

Um estudo desenvolveu um cronograma interdisciplinar 

para o manejo de pacientes com câncer de mama e concluiu 

que a existência de softwares clínicos contribui para a tomada 

de decisão (DROHAN et al., 2010). Além disso, a fim de auxiliar 

no manejo do paciente com câncer, vários estudos 

demonstraram o uso de ferramentas de monitoramento para 

pacientes após o tratamento, a fim de fornecer apoio contínuo 

ao paciente, bem como estar dentro de sua situação, 

monitorando seus sentimentos, aparência e sintomas que 

indiquem reinternação (JANSSEN et al., 2016; KOPP et al., 

2016; PHELPS et al., 2016; BROWN-JOHNSON et al., 2015; 

PETERS et al., 2015; FILLION et al., 2012; SANSOM-DALY et 

al., 2012; BROCHHAUSEN et al., 2011; KATO et al., 2008; 

MARK et al., 2008). Tais ferramentas facilitam a tomada de 

decisões dos profissionais de saúde ao considerar que os 

mesmos podem dispor de maior facilidade para acessar 

informações dos pacientes. 
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Pesquisadores decidiram testar a usabilidade de um 

programa de autogestão online para pacientes com câncer, no 

qual os participantes (jovens com câncer e seus pais) usaram o 

programa e deram feedback sobre suas experiências. Com o 

feedback dos participantes, o programa passou por auditorias 

para melhor atender os usuários, com isso, os autores 

argumentam que tal modelo pode servir de base para o 

desenvolvimento de outros programas que auxiliam no 

autocuidado de pacientes com câncer (STINSON et al., 2015). 

Essa ferramenta mostra-se importante por interligar paciente, 

família e profissionais da saúde, levando à execução de um 

atendimento cada vez mais focado em atender as necessidades 

e particularidades de cada paciente. 

A Internet é uma excelente ferramenta de busca de 

conhecimento, o que pode facilitar o esclarecimento das 

dúvidas dos pacientes com câncer. No entanto, pesquisadores 

apontam que, por vezes, quando utilizados de forma 

inadequada, informações demais podem causar confusão aos 

usuários, os autores destacam o papel das instituições que 

possuem portais para fornecer informações que auxiliem os 

usuários com maior segurança (HESSE et al., 2016). Destaca-

se aqui a importância de instruir os pacientes quanto à busca 

adequada de informações, enfatizando sempre a importânia do 

profissional de saúde. 

Ao identificar a necessidade de melhorar o conhecimento 

sobre oncogenética de estudantes de medicina, pesquisadores 

holandeses realizaram uma pesquisa para testar um método 

on-line de estudos sobre oncogenética. Assim, os estudantes 

de medicina participaram deste estudo e foram divididos em 

grupos de acordo com a intervenção que receberiam, na qual 

foram aplicados pré-testes e pós-testes para avaliar a 
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efetividade desse método educacional. Os autores concluíram 

que o ensino da oncogenética por meio de recursos online é 

muito favorável, obtendo resultados estatísticos com P <0,05, o 

que demonstra a significância dos resultados obtidos 

(HOUWINK et al., 2014). 

Mas, além de ajudar profissionais treinados, as 

tecnologias de informação também podem ser usadas para 

auxiliar a supervisão de profissionais de treinamento. Esta 

técnica foi objeto de estudo de uma pesquisa que objetivou 

avaliar a supervisão de médicos em treinamento por meio de 

videoconferência. O estudo mostrou que tal técnica de 

supervisão contribuiu para a capacidade de aprendizagem dos 

participantes, mas os autores destacaram algumas dificuldades 

na execução, como a habilidade dos supervisores em utilizar 

essa técnica (CAMERON et al., 2015). 

Isso se deve ao fato de que, para desenvolver uma 

tecnologia da informação, não significa apenas criá-la e dar-lhe 

recursos, significa o envolvimento de uma série de fatores, 

entre eles culturais, manuseio de usuários, funções de 

manutenção, entre outros desafios que devem ser 

constantemente superados, ou seja, atenção contínua para seu 

perfeito desempenho (GALLAGHER et al., 2014; GAGNON et 

al., 2012; KAMAL et al., 2012).  

Assim como outro estudo, que além das vantagens, 

identificou desvantagens no uso das tecnologias de 

aprendizagem online, mas enfatizaram a importância da 

ferramenta para a integração multiprofissional e melhoria da 

assistência, uma vez que os profissionais de diversas áreas 

poderiam conhecer um pouco mais da rotina da damais 

(MCLEOD et al., 2014). 
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Ainda em uma tentativa de melhorar o pensamento 

crítico dos profissionais, um estudo buscou aperfeiçoar uma 

técnica educacional já utilizada, a aprendizagem baseada em 

problemas, apresentando assim um PBL eletrônico em casos 

de câncer e demonstrou que tal técnica pode ser incorporada 

em métodos de ensino presentes e dar positivas contribuições 

para a aprendizagem, uma vez que baseia-e no 

desenvolvimento do aprendizado por meio de solução de 

situações que são comumente vividas no cenário hospitalar  

(MISHRA et al., 2015). 

Considerando também a importância do lúdico para o 

desenvolvimento e recuperação de crianças com câncer, os 

autores de um estudo realizado no Brasil relataram que as 

crianças que experimentaram brincadeiras lúdicas enquanto 

brincavam com videogames durante o período de internação 

foram mais felizes e com sentimento de contentamento. Os 

autores ressaltam ainda que tais atividades são essenciais para 

o desenvolvimento cognitivo das crianças, pois possuem um 

importante estágio de vida modificado em decorrência da 

necessidade de internação, assim, o contato com outras 

crianças hospitalizadas, bem como a prática de atividades 

lúdicas o estado de hospitalização das crianças (LIMA; 

SANTOS, 2015). Tal estudo torna-se ainda mais relevante ao 

considerar os inúmeros efeitos que uma internação para 

tratamento de câncer pode proporcionar a uma criança, que vai 

desde a interrupção das atividades escolares até impedimento 

do convívio com familiares e amigos, assim utilizar estratégias 

lúdicas pode contribuir consideravelmente no bem-estar do 

paciente, além de facilitar a atuação do profissional e a 

prestação de uma assistência em saúde de qualidade. 
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Esses estudos demonstram e enfatizam a importância e 

contribuições que as tecnologias podem oferecer tanto aos 

profissionais da saúde como para pacientes com câncer, o que 

leva a sugerir a necessidade de maior incorporação entre 

técnicas a fim de melhorar a qualidade de vida desses 

pacientes, uma vez que podem contribuir tanto para o 

aprendizado e prática dos profissionais da saúde como para 

entretenimento, informação e monitoramento dos pacientes. 

 

CONCLUSÕES 

 

 A contribuição das tecnologias de informação para o 

manejo de pacientes com câncer é relevante quando se 

destaca a crescente globalização e a necessidade de inovação. 

Conclui-se então que o acesso a plataformas, sites, aplicativos 

e outras tecnologias que facilitam o dia-a-dia do paciente e do 

profissional são vantajosos e contribuem para melhores 

resultados e qualidade de vida do paciente, ao passo que 

fornecem ferramentas para o manejo adequado dos mesmos 

frente a esse problema. Destaca-se então a necessidade de 

atrelar cada vez mais as tecnologias às técnicas de cuidados 

em saúde, levando em conta que sempre deve-se analisar 

quais benefícios tal estratégia pode proporcionar ao paciente 

com câncer, buscando sempre superar os malefícios. Assim 

vale reforçar que os inúmeros benefícios citados pelos estudos 

enfatizam a importância das tecnologias para o tratamento de 

pacientes com câncer no cenário de globalização que 

apresentam simultaneamente um crescente aumento da 

expectativa de vida da população e um crescimento fortemente 

notável de agravos crônicos, reforçando a necessidade da 

busca de novas alternativas de tratamento. 
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 Vale ressaltar a carência de estudos realizadas no Brasil 

sobre o tema em questão, assim, o presente estudo possibilita 

caminhos e sugestões para que novas pesquisas sejam 

realizadas no referido país a fim de favorecer o sistema de 

saúde nacional e principalmente à população acometida com tal 

patologia. 
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RESUMO: O uso de plantas medicinais tem sido importante, 
principalmente em comunidades tradicionais, como os 
quilombolas. Assim, o presente trabalho objetivou realizar um 
levantamento acerca das práticas e saberes em fitoterapia na 
comunidade quilombola do Grilo (Riachão do Bacamarte, PB). 
Os dados foram coletados entre julho e agosto de 2018, em 
visitas domiciliares com aplicação de questionário sobre o perfil 
socioeconômico e uso de plantas medicinais. Os resultados 
foram distribuídos em frequências numérica e percentual e 
analisados por testes estatísticos apropriados. Os entrevistados 
(n = 50) eram, predominantemente, mulheres (82%), de baixa 
renda (70% com renda familiar mensal inferior a 1 salário-
mínimo) e de baixa escolaridade (com ensino fundamental 
incompleto – 62% ou analfabetos – 20%). Quando doentes, 
recorrem, principalmente, a plantas medicinais (56%) ou ao 
Posto de Saúde (38%). A grande maioria (90%) já usou plantas 
medicinais e recentemente (70% há menos de 30 dias). A 
obtenção das plantas é por cultivo na própria residência (56%). 
Eles se informam sobre plantas, majoritariamente, com 
familiares (50%). Além disso, nenhum relatou problema de 
saúde associado a essa prática. As espécies mais citadas 
foram erva-cidreira (68%), capim-santo (44%), boldo (36%), 
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laranja (30%), camomila (26%), erva-doce (22%) e colônia 
(16%). Não houve correlação estatisticamente significativa 
(p<0,05) entre a variável “ter hipertensão” e as variáveis 
“primeira atitude ao adoecer” e “tempo de uso de alguma 
planta”.  
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Etnobotânica. 
Comunidades Quilombolas.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Desde épocas remotas, os indivíduos utilizam plantas 

medicinais, como resultado dos conhecimentos adquiridos com 

os seus antepassados. Atualmente, há um amplo conhecimento 

popular acerca do uso de plantas como alternativa para o 

restabelecimento da saúde, principalmente entre os povos que 

habitam comunidades tradicionais e desfrutam desse método 

terapêutico. Entre estas comunidades tradicionais, destacam-

se os quilombos, grupos que se autodefinem por meio das 

relações com a terra, o território, o parentesco, a 

ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias, 

predominantemente compostos pela população negra rural ou 

urbana (FERREIRA, 2014). Mediante a proximidade dos 

quilombos com o ambiente natural, os mesmos desenvolveram 

um importante discernimento no cultivo e uso das plantas 

medicinais e, por sua vez, esse mesmo conhecimento contribui 

para a elaboração de fitoterápicos. 

 Nesse sentido, é importante conceituar o termo planta 

medicinal, como a espécie vegetal que promove ação 

terapêutica com o seu uso (MACHADO, 2017). A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define que plantas 

medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar doenças, e 

além disso possuem tradição de uso como remédio em uma 
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população ou comunidade, sendo estas normalmente 

preparadas em forma de chás, principalmente infusões. Já o 

medicamento fitoterápico é obtido quando a planta medicinal 

passa por um processamento, que consiste na padronização da 

quantidade e forma certa em que deve ser empregada, 

permitindo maior segurança de uso. Para que possam ser 

comercializados, esses fitoterápicos precisam ser registrados 

no Ministério da Saúde (ANVISA, 2018).  

Visando a facilitação e integração dessa prática, e de 

outras terapêuticas, no Sistema Único de Saúde, o Ministério 

da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares (PNPIC) através da portaria nº 971 em maio 

de 2006, incluindo a fitoterapia como uma dessas abordagens. 

Essa Política foi atualizada em 2015 (BRASIL, 2015). Em 22 de 

junho de 2006 foi publicado o decreto nº 5.813 que aprovou a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), atualizada por sua segunda edição em 2016, 

fortalecendo a proposta de acesso seguro e uso racional das 

plantas medicinais e fitoterápicos e, ampliando os métodos 

terapêuticos disponíveis para prestar assistência aos usuários 

(BRASIL, 2016). 

Além das várias dificuldades de implantação da PNPMF 

na atenção básica em saúde ao longo desses quase 12 anos 

de existência, deve-se considerar que, geralmente, as 

comunidades quilombolas estão situadas em locais de difícil 

acesso, o que impede, muitas vezes, que os indivíduos 

alcancem o sistema público de saúde. Com isso, a população 

que reside nesses espaços recorre às plantas medicinais como 

método alternativo contra eventuais doenças. Além disso, as 

condições socioeconômicas desses povos são mais um fator 

condicionante para a utilização desses recursos naturais. 
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Portanto, é preciso considerar que a existência da 

relação entre o homem e o meio natural favorece a renovação 

dos saberes dos povos e comunidades que estão em contato 

direto com o ambiente (PEREIRA, 2017). A etnobotânica é a 

ciência responsável por estudar a maneira com que as 

sociedades humanas interagem com as plantas, tornando-se 

um instrumento necessário para conhecer e proteger os 

recursos naturais, os quais podem ser utilizados para diversas 

finalidades, desde a alimentação até o tratamento de 

enfermidades (MOREIRA, 2017).  

No Brasil, a abordagem etnobotânica é bastante atuante, 

principalmente nas comunidades tradicionais, uma vez que 

busca identificar a preservação da cultura e dos costumes dos 

povos frente aos diversos usos das espécies vegetais. A 

realização desse tipo de estudo em diferentes regiões do país 

pode trazer informações pertinentes sobre plantas medicinais, 

o que ressalta a importância de pesquisas como esta, a fim de 

se acessar os conhecimentos existentes, considerando o fato 

de que os mesmos podem ser perdidos com o passar do tempo 

(LÖBLER et al, 2014). 

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento a respeito das práticas e saberes em fitoterapia, 

com enfoque etnobotânico, das espécies vegetais mais 

utilizadas para fins medicinais pela Comunidade Quilombola do 

Grilo, localizada no município de Riachão do Bacamarte-PB, 

bem como traçar o perfil socioeconômico dos indivíduos 

entrevistados.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de estudo 

 

O trabalho foi desenvolvido na comunidade quilombola 

do Grilo, composta por 71 famílias, localizada na área rural do 

município de Riachão do Bacamarte - PB. Este município está 

inserido na região metropolitana de Campina Grande e na 

microrregião de Itabaiana, possuindo área territorial de 

38,370 km² e densidade demográfica de 111,13 hab/Km², com 

população aproximada de 4.264 habitantes, segundo dados 

coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em 2010 (IBGE, 2010). A sede do município se 

encontra com a posição geográfica determinada pelo paralelo 

7º15’34” de latitude Sul e 35º40’1” de longitude Oeste.  

A comunidade do Grilo foi reconhecida oficialmente pela 

Fundação dos Palmares, em 2006, como um remanescente 

Quilombo. Dez anos depois, a mesma conseguiu a posse 

provisória de dois dos três imóveis que integram o território, 

assegurando o direito a 139 hectares. O acesso a comunidade 

pode se dar mediante dois trajetos, um através da Rodovia 

Federal (BR 230) e outro por via rural não pavimentada. Essa 

última se encontra em péssimo estado de conservação, sendo 

bastante pedregosa, apesar disso, foi a via utilizada nas visitas, 

devido à menor distância entre o município e a localidade do 

quilombo, cerca de 4,5 km (SILVA, 2017). 

 

Coleta de dados 

 

Inicialmente, foi contatada a liderança da comunidade a 

fim de se apresentar o objetivo da pesquisa e esclarecer 
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possíveis dúvidas que surgissem. Durante esse contato e 

quando da apresentação do projeto de pesquisa, a liderança da 

comunidade concordou com a proposta assinando o Termo de 

Anuência. 

A coleta de dados foi realizada mediante entrevistas com 

os sujeitos de pesquisa, nas quais se procedia a aplicação de 

um questionário. Essa etapa da pesquisa se deu mediante três 

visitas, sendo duas durante o mês de julho e a outra no mês de 

agosto de 2018, em que foram entrevistados 50 indivíduos com 

extremos de idade entre 22 e 80 anos. As entrevistas foram 

realizadas em residências selecionadas aleatoriamente, de 

acordo com a disponibilidade e interesse dos moradores em 

contribuir com a pesquisa. Na maioria das vezes, foi 

entrevistado um indivíduo por residência, no entanto, é 

importante esclarecer que houve casos em que foram 

entrevistados mais de um sujeito de pesquisa por residência. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário 

adaptado, elaborado a partir do instrumento de Marçal et al. 

(2003), contendo inicialmente perguntas acerca do perfil 

sociodemográfico e econômico dos participantes (sexo, idade, 

grau de escolaridade, renda familiar e problema crônico de 

saúde). Posteriormente, os entrevistados foram interrogados a 

respeito do uso de plantas medicinais, suas indicações, formas 

de preparo e administração, bem como o local em que se 

obteve a planta e a correlação do uso da mesma com o 

surgimento de efeitos adversos. Os dados foram tabulados em 

planilha Excel® 2010 e analisados mediante distribuição 

numérica e percentual e, ainda, pelo teste exato de Fischer, 

com nível de significância de 5% (p<0,05) para verificação de 

correlação significativa entre variáveis. 
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Para que os moradores pudessem participar desse 

estudo, foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), de acordo com as recomendações da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata 

das pesquisas com seres humanos. O início da coleta de dados 

se deu após a aprovação do projeto de pesquisa (11/06/2018) 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do Hospital 

Universitário Alcides Carneiro - HUAC de Campina Grande-PB, 

conforme protocolo n.86154818.8.0000.5182. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 71 famílias que residem no Quilombo Grilo-PB, 

foram entrevistados 50 moradores, o que equivale a 

aproximadamente 14% da população local, considerando que 

cada família é composta por cinco pessoas em média. De 

acordo com a Tabela 1, observou-se uma maior porcentagem 

do gênero feminino (82%), enquanto que apenas 18% 

correspondiam ao gênero masculino. A predominância feminina 

pode ser justificada pelo fato de as mulheres estarem, em sua 

maioria, mais presentes em casa cuidando das tarefas 

domésticas, enquanto que os homens, normalmente, 

desempenham trabalho na lavoura. Outro fator contribuinte, foi 

o fato de os homens se mostrarem mais tímidos para responder 

o questionário, sendo que, muitas vezes, mesmo estando em 

casa no momento da entrevista, designavam as mulheres para 

participarem.  

Os sujeitos de pesquisa possuíam entre 22 e 80 anos, 

com uma média de idade de 47,4 anos. As faixas etárias com 

maior proporção de participantes foram de 50 a 59 anos (26%), 

seguida pelos de idade igual ou superior aos 60 anos (24%). 



O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA NA 
PARAÍBA. 

 
 

Esses dados são semelhantes aos que foram encontrados no 

estudo de Löbler et al. (2014). Durante as visitas, não foram 

contatados um número significativo de jovens nas residências, 

o que reflete nos dados obtidos, em que demonstra de modo 

majoritário a participação de sujeitos adultos e idosos. 

No item sobre escolaridade, constatou-se que 62% 

admitiram ter o ensino fundamental incompleto e 20% da 

amostra afirmaram ser analfabetos. Informações semelhantes 

foram constatas no estudo de Löbler et al. (2014), em que a 

escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 

(38%). Para Ferreira et al. (2014) a baixa escolaridade 

visualizada está relacionada com a sobrecarga de trabalho 

ligado à agricultura, o que dificulta a continuidade dos estudos. 

Apesar disso, conforme apresentado a seguir, esse fato não 

influencia diretamente no discernimento das pessoas acerca de 

plantas medicinais. Pasa et al. (2015), elencaram a distância 

entre a comunidade e a escola como fator diretamente 

relacionado à baixa escolaridade, levando em consideração as 

dificuldades de deslocamento enfrentadas pelos moradores. 

No que se diz respeito à renda familiar, os participantes, 

em sua maioria (70%), informaram receber até 1 salário 

mínimo. De acordo com Mota et al. (2015), a baixa renda 

familiar tem uma relação direta com o grau de escolaridade dos 

moradores, e de certa forma pode ser um elemento facilitador 

para a elevação do grau de vulnerabilidade da população, uma 

vez que as condições de vida, moradia, o acesso à saúde e 

educação podem ser afetados pela falta de recurso financeiro 

suficiente para atender a todas essas demandas.  
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Tabela 1. Distribuição dos participantes da pesquisa de acordo 
com os dados sociodemográficos. Comunidade Quilombola do 
Grilo, Riachão do Bacamarte-PB, Brasil, 2018. 

VARIÁVEL VARIÁVEIS n Fr (%) 

GÊNERO 

 

Feminino 41 82% 

 

Masculino 9 18% 

IDADE 20 a 29 anos 10 20% 

30 a 39 anos 8 16% 

40 a 49 anos 7 14% 

50 a 59 anos 13 26% 

>60 anos 12 24% 

ESCOLARIDADE Analfabeto 10 20% 

Ensino 

fundamental 

completo 

1 2% 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

31 62% 

Ensino médio 

completo 

3 6% 

Ensino médio 

incompleto 

3 6% 

Ensino superior 

completo 

1 2% 

Ensino superior 

incompleto 

1 2% 

RENDA FAMILIAR (1 

salário mínimo = R$ 

957,00) 

Até 1 salário 

mínimo 

35 70% 

1-2 salários 

mínimos 

13 26% 

2-3 salários 

mínimos 

2 4% 

 

Quando questionados acerca do histórico pessoal e 

familiar de doenças crônicas, 46% dos entrevistados relataram 

não possuir nenhuma doença de cunho pessoal e familiar, 
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enquanto que 54% admitiram ser portador de alguma doença, 

dentre as mais citadas, destacam-se hipertensão arterial 

sistêmica (32%) e diabetes mellitus (10%). Ferreira et al. (2014) 

em sua pesquisa, apontaram as doenças mais frequentes na 

comunidade de Carreiros situada em Minas Gerais, foram 

bronquite, problemas cardíacos e de pressão arterial, gripe, 

diabetes, depressão e dores de coluna. Em outro estudo, 

Oliveira et al. (2015) identificaram, através do seu estudo 

realizado com mulheres da comunidade quilombola de 

Furadinho em Vitória da Conquista (BA), os sintomas e doenças 

mais frequentes entre os entrevistados, dentre eles destacou-

se a pressão alta (20%), seguido pelas doenças do aparelho 

respiratório (17%).  

Apesar da maioria relatar que possui alguma doença, a 

porcentagem dos entrevistados que não possuem é bastante 

elevada, o que pode estar relacionado com a alimentação, uma 

vez que os moradores dessas comunidades tradicionais 

buscam utilizar alimentos naturais, sem a presença de 

agrotóxicos e não industrializados. Outro fator contribuinte, para 

a ausência de doença, é o não sedentarismo de boa parte da 

população local, visto que muitos possuem vida ativa, seja na 

lavoura ou no trabalho doméstico. 

Além disso, foram interrogados sobre a sua primeira 

atitude quando são acometidos por alguma doença: 56% dos 

entrevistados relataram que recorrem às plantas medicinais, 

38% buscam atendimento no posto de saúde mais próximo, 

enquanto que apenas 6% recorrem aos medicamentos de 

farmácia. Essa preferência inicial não se restringe à 

comunidade quilombola do Grilo, uma vez que Barboza da Silva 

et al. (2012) obtiveram resultados semelhantes, em sua 

pesquisa realizada na comunidade quilombola da Barra II, 
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localizada na Bahia. Muitas vezes essa prioridade está 

associada a questão cultural, visto que o conhecimento 

tradicional adquirido com seus antepassados representa uma 

experiência positiva e eficiente com relação ao cuidado. Pereira 

et al. (2017) demonstraram em seu estudo que 73% dos 

entrevistados afirmaram ter os remédios caseiros como 

primeira opção para o tratamento de doenças. Eles justificam 

essa escolha, sobretudo pela eficácia dos remédios, pela 

confiança nos ensinamentos adquiridos por pessoas próximas 

(mãe, avós, etc.), e também pela precariedade do sistema 

público de saúde. Nesse mesmo estudo, apenas 20% dos 

entrevistados disseram procurar primeiramente a medicina 

tradicional, representada pelos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), médicos e os demais serviços ofertados pelo posto de 

saúde. 

A análise pelo teste Exato de Fischer (p<0,05) mostrou 

que não houve correlação estatisticamente significativa 

(p=0,122) entre possuir hipertensão e, ao ficar doente, usar 

plantas ou buscar o posto de saúde. 

Similarmente ao resultado obtido em outra localidade 

(Ferreira et al., 2015), verificou-se que dos 50 indivíduos 

entrevistados, a grande maioria (90%) relatou fazer uso habitual 

de plantas medicinais ou pelo menos já tê-las utilizado em 

algum momento da vida para o tratamento de alguma doença, 

enquanto que apenas 10% informaram nunca terem usado. Tal 

fato comprova que o tema é algo relevante para a comunidade, 

por fazer parte do cotidiano da grande maioria dos seus 

integrantes, inclusive de modo culturalmente arraigado. No 

estudo de Löbler et al. (2014), constatou-se que a maioria dos 

participantes da pesquisa (62,7%) se declarou usuária de algum 

tipo de planta medicinal.  
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A tabela 2 apresenta as informações pertinentes às 

plantas medicinais que foram apontadas pelos entrevistados. 

Dentre as principais espécies citadas estão Melissa officinalis 

(erva cidreira) (68%), Cymbopogon citratus (capim-santo) 

(44%), Plectranthus barbatus (boldo) (36%), Citrus x aurantium 

L. (laranja) (30%), Matricaria chamomilla L (camomila) (26%), 

Pimpinella anisum L. (erva-doce) (22%) e Alpinia speciosa 

Schum (colônia) (16%). Esse resultado se assemelha ao obtido 

através do estudo realizado por Sales, Albuquerque e 

Cavalcanti (2009), na comunidade quilombola Senhor do 

Bonfim localizada na cidade de Areia (PB). Oliveira et al. (2015) 

e Barboza da Silva et al. (2012) elencaram resultados similares 

em seus estudos, ambos realizados em comunidades 

quilombolas da Bahia, em que a erva cidreira se destacou como 

a planta com maior número de citações. Löbler et al. (2014), 

identificaram em seu estudo 37 espécies de plantas medicinais, 

sendo que as mais citadas pela população foram Achyrocline 

satureioides (Lam.) (Macela), Matricaria chamomilla L. 

(Camomila) e Plectranthus barbatus (Boldo).  

Dentre as propriedades terapêuticas da Melissa 

officinalis (erva cidreira) destacam-se aplicação no controle de 

distúrbios do sono, efeito antidepressivo, carminativo, antiviral, 

hipotensor, antiespasmódico, anti-inflamatório, apesar de 

muitos desses efeitos ainda não serem cientificamente 

validados (SILVA et al., 2018). 

Acerca da utilização da Matricaria chamomilla 

(camomila), foram realizados ensaios clínicos nos quais foi 

comprovada a atividade ansiolítica, anti-inflamatória e efeito 

benéfico em casos de mucosite decorrente de radiação 

(ANVISA, 2016). 
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Tabela 2. Espécies de plantas medicinais utilizadas no 
Quilombo Grilo, localizado na cidade Riachão do Bacamarte, 
Paraíba, 2018. 

Nome 

popular 

Nome científico 

(Família) 

Parte 

usada 

Forma de 

preparo 

Indicação terapêutica %  

Alecrim Rosmarinus officinalis L. 

(Lamiaceae) 

Folhas Chá/Infusão Bem-estar 2 

Aroeira-

mansa 

Schinus terebinthifolius 

(Rutaceae) 

Folhas Chá/Infusão Anti-inflamatório 2 

Arruda Ruta graveolens L. 

(Rutaceae) 

Folhas Infusão Dor de ouvido 2 

Babosa Aloe vera (L.) Burm. f. 

(Asphodelaceae) 

Folhas Maceração/Cataplasma Cicatrização 4 

Boldo Plectranthus barbatus 

Andr. (Lamiaceae) 

Folhas Chá/Infusão Problemas gastrointestinais 36 

Camomila Matricaria chamomilla L 

(Asteraceae) 

Folhas Chá/Infusão Calmante 26 

Capim-

santo 

Cymbopogon citratus 

(Poaceae) 

Folhas Chá/Infusão Calmante/Bem-estar 44 

Chuchu Sechiumedule (Jacq.) Sw. 

(Cucurbitaceae) 

Folhas  Chá/Infusão Bem-estar/Pressão Alta 2 

Colônia Alpinia speciosa 

Schum(Zingiberaceae) 

Folhas Chá/Infusão Bem-estar/Febre/Pressão alta 16 

Endro Anethum graveolens 

(Apiaceae) 

Folhas Chá/Folhas Dor abdominal/Bem-estar 8 

Erva-

cidreira 

Melissa officinalis 

(Lamiaceae) 

Folhas Chá/Infusão Calmante/Anti-

inflamaório/Enxaqueca/Digestão 

68 

Erva-doce Pimpinella anisum L. 

(Apiaceae) 

Folhas Chá-Infusão Digestão/Bem-estar 22 

Eucalipto Eucalyptus sp. 

(Myrtaceae) 

Folhas Infusão/Inalação Problemas respiratórios 2 

Goiabeira Psidiumguajava L. 

(Myrtaceae) 

Folhas Chá/Infusão Calmante/Problemas 

gastrointestinais 

2 

Graviola Annonamuricata 

(Annonaceae) 

Folhas Chá/Infusão Anticancerígeno 6 

Hortelã Mentha sp. (Lamiaceae) Folhas Chá/Infusão Problemas respiratórios/Dor 8 

Jatobá Hymenaeacourbaril 

(Fabaceae) 

Folhas Chá/Infusão Bem-estar 2 

Laranja Citrus x aurantiumL. 

(Rutaceae) 

Folhas Chá/Infusão Calmante/Bem-estar 30 

Mastruz Dysphania ambrosioides 

L.(Amaranthaceae) 

Folhas Chá/Infusão Problemas respiratórios 6 

Mulungu Erythrina mulungu 

(Fabaceae) 

Folhas Chá/Infusão Calmante 2 

Noni Morinda citrofolia 

(Rubiaceae) 

Fruto Maceração Prevenção/Bem-estar 8 
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Quixaba Sideroxylon obtusifolium 

(Sapotaceae) 

Folhas Chá/Infusão Anti-inflamatório 2 

Romã Punica granatum L. 

(Punicaceae) 

Casca/Fruto Chá/Infusão Anti-inflamatório 2 

 

Urtiga-

branca 

Lamium álbum 

(Lamiaceae) 

Folhas  Chá/Infusão Anti-inflamatório 6 

 

Já com relação ao boldo (Plectranthus barbatus) não 

foram encontrados ensaios clínicos; no entanto, nos pré-

clínicos foram demonstradas atividades colerética e 

antiespasmódica em órgãos isolados (ANVISA, 2016). O 

Cymbopogon citratus (capim-santo) possui uma substância 

presente no óleo essencial da planta; este componente traz 

muitas ações terapêuticas, como o efeito calmante, hipotensor, 

diurético e antiespasmódico leve (PEREIRA et al, 2018). 

Quanto ao tempo de utilização, 70% dos participantes 

informaram ter feito uso de plantas medicinais há menos de 30 

dias. Isso mostra que o uso de derivados de plantas com fins 

terapêuticos é uma realidade na comunidade avaliada que não 

parece ter se perdido no tempo. 

A análise pelo teste Exato de Fischer (p<0,05) mostrou 

que não houve correlação estatisticamente significativa 

(p=0,819) entre possuir hipertensão e apresentar um uso 

recente de alguma planta medicinal. 

Foi possível perceber que muitos moradores da 

comunidade fazem uso de plantas medicinais como forma de 

garantir o bem-estar do organismo, tanto do ponto de vista 

fisiológico como também do psicológico, o que fortalece a 

prática preventiva. É de suma importância conhecer as formas 

de uso de plantas medicinais, desde a parte utilizada, até ao 

modo de preparo, pois é um meio facilitador para a 

compreensão das práticas eficazes no tratamento de 

determinadas afecções. A partir disso, foi observado que há um 
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predomínio do uso das folhas da planta para a preparação de 

chás a partir da infusão (46%), o que se assemelha a diversos 

outros estudos realizados (BARBOZA DA SILVA, et al., 2012; 

FERREIRA et al., 2014; FERREIRA et al., 2015; LÖBLER et al., 

2014; MOTA et al., 2012; MOTA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2015; PASA et al., 2015). 

Considerando a diversidade natural da maioria das 

comunidades tradicionais, os indivíduos foram questionados 

sobre o meio de obtenção de plantas medicinais e 56% dos 

entrevistados afirmaram cultivar as plantas no próprio quintal da 

residência, 10% relataram adquirir concomitantemente na 

residência e em feiras/mercados, enquanto que 16% dos 

entrevistados disseram conseguir com algum amigo ou vizinho. 

Em diversos estudos a forma de obtenção da planta se deu 

através do cultivo no próprio quintal (FERREIRA, et al., 2015; 

OLIVEIRA et al., (2015); SALES et al., 2009; ZANK et al., 2016). 

É de suma importância o cultivo de plantas medicinais 

observado na comunidade, uma vez que contribui fortemente 

para a preservação das espécies no meio natural e, além disso, 

expõe um elemento comportamental ligado à uma certa 

priorização da própria saúde e bem-estar, ou seja, o 

autocuidado tão necessário ao protagonismo do cidadão no que 

concerne à promoção da saúde, tanto sua quanto dos seus 

próximos. No estudo desenvolvido por de Löbler et al. (2014) foi 

observado que, em sua maioria, os entrevistados compram as 

plantas em feiras ou mercados (29,2%), ou cultivam na própria 

residência (28,4%). 

Com relação à aquisição de informação e orientação 

relacionadas ao uso de plantas medicinais, 50% afirmaram 

consultar os familiares, principalmente os que possuem idade 

avançada. Tal fato ressalta o forte componente cultural desse 
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comportamento, ou seja, as práticas e saberes sobre plantas 

medicinais são transmitidas entre gerações (Figura 1). De 

acordo com o estudo de Oliveira et al. (2015), em sua maioria, 

as mulheres entrevistadas obtiveram conhecimento sobre 

plantas medicinais com seus familiares (pais e avós), sendo que 

duas delas, além dos familiares, citaram também a troca de 

informações com vizinhos. Resultado semelhante ao que foi 

apresentado por Ferreira et al. (2014) em um levantamento 

etnobotânico realizado na comunidade quilombola Carreiros, 

Mercês em Minas Gerais, em que os participantes da pesquisa 

relataram ter adquirido conhecimento sobre plantas medicinais, 

de maneira geral, com seus familiares.  

  

Figura 1. Formas de obtenção de informação acerca do uso de 
plantas medicinais por moradores da comunidade quilombola 
do Grilo em Riachão do Bacamarte-PB, 2018. 

 
 

Destaca-se, ainda, que, nessa variável, nenhum dos 

sujeitos de pesquisa respondeu procurar algum profissional de 

saúde para obter informações sobre plantas medicinais. Isso 

deve nos instigar algumas reflexões sobre os motivos desse 
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comportamento. Qual seria o principal determinante, o difícil 

acesso aos serviços de saúde, a desconfiança de que os 

profissionais não conheçam plantas pela dicotomia entre 

conhecimento científico e saber tradicional, ou, ainda, o receio 

que de serem criticados pelos profissionais de saúde ao 

seguirem uma terapêutica de leigos? Se lembrarmos de que 

muitos constituintes ativos de espécies vegetais possuem 

potencial toxicológico, inclusive de interações com outros 

fármacos e alimentos (SIMÕES et al., 2017) podemos estimar 

o risco que correm esses indivíduos, usuários de derivados de 

plantas, ao não relatar tal comportamento a um profissional de 

saúde.    

Considerando que grande parte da população idealiza a 

falsa ideia de que os produtos de cunho natural não apresentam 

potenciais para provocar efeito maléfico ao organismo, foi 

inserido na pesquisa um tópico relacionado ao surgimento de 

efeitos adversos e problemas de saúde decorrentes do uso de 

planta medicinal ou produto dela derivado. Como resultado 

obtivemos que 90% dos entrevistados afirmaram não ter 

apresentado efeito prejudicial associado ao uso de plantas, os 

outros 10% dos participantes não fazem o uso das mesmas. 

Isso mostra que a população entrevistada idealiza a ideia de 

que por se tratar de produtos naturais, estes não possuem 

potencial para acarretar malefícios à saúde dos indivíduos. Já 

no estudo de Mota et al. (2015), constatou-se que 4,45% dos 

participantes admitiram já terem sentido algum mal-estar 

relacionado ao uso de plantas medicinais, como por exemplo: 

tontura ou náuseas. 
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CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados obtidos na pesquisa, verificou-se 

que a maioria dos indivíduos que habitam a comunidade 

utilizam plantas medicinais como importante recurso para o 

restabelecimento da saúde. A obtenção dessas plantas se dá 

através do cultivo nas próprias residências, o que propicia a 

preservação e valorização dos recursos naturais dentro de uma 

perspectiva da medicina tradicional.  

Atrelado a isso, evidenciou-se que os conhecimentos 

acerca da utilização desse recurso terapêutico foram adquiridos 

através dos saberes empíricos acumulados e transmitidos de 

geração para geração. Por isso, é de suma importância que 

essa abordagem da cultura popular seja fortalecida dentro da 

comunidade, para que as pessoas possam continuar com essa 

tradição, a fim de que a prática do uso de plantas medicinais 

expanda-se através da contribuição dos estudos 

farmacológicos e fitoquímicos e possa ser consolidada como 

opção terapêutica de fácil acesso e baixo custo. 
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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 



 

 
 

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 interativa, 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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